
 
 
Ogłoszenie nr 526884-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.  

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.: „Wykonanie wielobranżowej, projektowo - 
kosztorysowej dokumentacji rozbudowy i modernizacji Gabinetu Narkoz w Mazowieckim 

Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz wykonanie wielobranżowej, projektowo - 
kosztorysowej dokumentacji pn. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, 

klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum 
Stomatologii Sp. z o.o.” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 



zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 14204948200000, ul. ul. Nowy Zjazd  1 , 00-301  Warszawa, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 55 69 400, e-mail k.raczkowska@mcs-przychodnia.pl, 
faks 22 55 69 403.  
Adres strony internetowej (URL): www.mcs-przychodnia.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Podmiot leczniczy  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.mcs-przychodnia.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  



Tak  
Inny sposób:  
drogą pocztową, osobiście lub przy pomocy kuriera  
Adres:  
Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z o.o., ul. Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa, w 
Sekretariat (III piętro, pokój nr 321)  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie wielobranżowej, 
projektowo - kosztorysowej dokumentacji rozbudowy i modernizacji Gabinetu Narkoz w 
Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz wykonanie wielobranżowej, projektowo - 
kosztorysowej dokumentacji pn. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum 
Stomatologii Sp. z o.o.”  
Numer referencyjny: (nr ref. sprawy: ZP/04/19)  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: ZADANIE 1 OCZEKIWANY STAN PO MODERNIZACJI. 
Celem modernizacji Gabinetu Narkoz jest utworzenie dodatkowej sali zabiegowej, w której 
wykonywane będą świadczenia w znieczuleniu ogólnym. Wg założeń koncepcyjnych 
Zamawiającego należy dokonać wyburzeń ścianek działowych i utworzyć nowe 
pomieszczenia, których parametry ogólnoprzestrzenne umożliwią ergonomiczną i 
komfortową pracę w Gabinecie Narkoz. Zgodnie z koncepcją część gabinetów 



periodontologicznych zostanie przesunięta do południowego skrzydła. Zaadaptowane zostanie 
również pomieszczenie magazynowania modeli ortodontycznych na nowy gabinet 
periodontologiczny. Pozwoli to stworzyć wewnętrzne ciągi komunikacyjne bez konieczności 
wychodzenia na korytarze. Nowy układ zapewni również właściwy ruch pacjentów. W razie 
potrzeby transport pacjentów z gabinetów zabiegowych do sali wybudzeń będzie odbywał się 
razem z respiratorem transportowym z przenośną butlą z tlenem. Projekt należy wykonać 
zgodnie z koncepcją (załączniki nr 1-7), bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym oraz 
obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. ZAKRES PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA PRACE WSTĘPNE POPRZEDZAJĄCE PROJEKTOWANIE W ramach 
prac przygotowawczych Wykonawca: • wykona inwentaryzacje do celów projektowych 
istniejących pomieszczeń oraz instalacji, • wykona koncepcję projektową razem z technologią 
medyczną; koncepcja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, • uzyskanie aktualnej 
mapy- sytuacyjnej – jeżeli wymagana dla przedmiotowego zadania. WIELOBRANŻOWY 
PROJEKT BUDOWLANY W kolejnym etapie Wykonawca przygotuje wielobranżowy 
projekt budowlany obejmujący: • roboty budowlane:  wyburzenia istniejących ścian 
działowych oraz otworów drzwiowych,  wykonanie nowych ścianek działowych oraz drzwi i 
ścian przesuwnych, • instalacje sanitarne:  zaprojektowanie nowych podłączeń wodno-
kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń,  zaprojektowanie nowych lub wykorzystanie 
istniejących podłączeń wody zimnej, kanalizacji, sprężonego powietrza do unitów 
stomatologicznych wraz z zamontowaniem zaworów odcinających sprężone powietrze oraz 
wodę,  zaprojektuje rozbudowę instalacji gazów medycznych dla 3 sal zabiegowych oraz dla 
sali wybudzeń,  zaprojektuje instalację próżni dla Sali wybudzeń,  zaprojektowanie systemu 
odciągów gazów medycznych dla 3 sal zabiegowych oraz dla sali wybudzeń, • instalacje 
elektryczne:  zaprojektowanie nowej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej, • 
technologia medyczna:  wykonanie projektu aranżacji wnętrz w zakresie ustalenia 
materiałów wykończeniowych, kolorystyki, rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych,  
wykonanie projektu osłon stałych RTG,  naniesienie na rzutach w poszczególnych 
pomieszczeniach wszystkich urządzeń wymagających instalacji, w tym unity 
stomatologiczne, kolumny anestezjologiczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, 
wewnątrzustne aparaty rentgenowskie, szafki zlewozmywakowe, itp. WIELOBRANŻOWY 
PROJEKT WYKONAWCZY Projekty wykonawcze mają uzupełniać i uszczegóławiać 
projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego, i realizacji robót budowlanych. POZOSTAŁE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI • sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla 
wszystkich branż, • sporządzenie przedmiarów i kosztorysów dla wszystkich branż, • 
sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ – jeśli wymagane, • uzyskanie uzgodnień z 
zakresu ochrony p.poż, wymagań sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na budowę – jeśli 
wymagane lub zgłoszenia robót budowlanych, ekspertyz oraz innych opracowań, • 
sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonywania robót z uwzględnieniem 
konieczności etapowania wykonania prac budowlanych. ZADANIE 2 OCZEKIWANY 
STAN PO MODERNIZACJI. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca wykona projekt 
systemu wentylacji i klimatyzacji w sposób najbardziej korzystny dla Zamawiającego i 
zachowa równowagę miedzy komfortem pracowników i pacjentów oraz nakładami 
inwestycyjnymi, które Zamawiający będzie musiał ponieść. Zamawiający zakłada, że każdy 
gabinet stomatologiczny zostanie wyposażony w klimatyzację oraz skuteczną wentylację, 
która zapewni prawidłową wymianę powietrza w pomieszczeniach. Mając na względzie 
obecne układy wentylacji mechanicznej Wykonawca powinien położyć duży nacisk na układy 
wentylacji wyposażone w centrale wentylacyjne z wysokosprawnym odzyskiem energii oraz 



efektywną i energooszczędną instalację chłodu. W ramach inwestycji Wykonawca 
przeprowadzi szczegółową analizę istniejącego oświetlenia wewnętrznego oraz dokona oceny 
pod kątem ekonomicznego uzasadnienia wymiany opraw na energooszczędne oświetlenie 
typu LED. Mając na względzie duże straty energii w budynku generowane przez 
użytkowników Wykonawca przewidzi układ automatycznego sterowania temperaturą w 
pomieszczeniach obejmujący sterowanie temperaturą nawiewu wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji oraz grzejników z użyciem głowic radiowych. Biorąc pod uwagę powyższe 
Zamawiający szacuje, że po modernizacji infrastruktury objętej zakresem przedmiotu 
zamówienia obniży się poziom wskaźnika emisji CO2, zmniejszy się zapotrzebowanie na 
energię, a co za tym idzie opłaty eksploatacyjne. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PRACE WSTĘPNE POPRZEDZAJĄCE PROJEKTOWANIE W ramach prac 
przygotowawczych Wykonawca: • Dokona oględzin wszystkich pomieszczeń objętych 
zakresem przedmiotu zamówienia, pod kątem ich wymogów w zakresie wentylacji, 
klimatyzacji oraz oświetlenia. • Dokona oględzin oraz oceny technicznej urządzeń oraz 
istniejącej infrastruktury systemu wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia pod kątem 
przydatności i wykorzystania na potrzeby przedmiotowej inwestycji, • wykona koncepcję 
projektową zgodną z audytem efektywności energetycznej, który stanowi załącznik do opisu 
przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z bieżącymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Koncepcja powinna być opracowana w sposób najbardziej rentowny dla Zamawiającego przy 
zachowaniu komfortu użytkowników oraz zgodności z przepisami prawa. Koncepcja powinna 
również uwzględniać takie aspekty jak łatwy dostęp do serwisowania oraz pogwarancyjne 
koszty eksploatacji, w tym serwisowania. Koncepcja musi uwzględniać etapowość wykonania 
inwestycji (prace będą wykonywane na czynnym budynku). Koncepcja wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, • pozyska aktualną mapę sytuacyjną, w przypadku gdy 
inwestycja będzie tego wymagała. WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY W 
kolejnym etapie Wykonawca przygotuje wielobranżowy projekt budowlany obejmujący: • 
instalacje sanitarne:  rozbudowa i budowa instalacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej,  
budowa instalacji klimatyzacji, • instalacje elektryczne:  projekt modernizacji oświetlenia 
wewnętrznego,  rozbudowa i budowa systemu sterowania i automatyki, w tym system BMS, 
 modernizacja i budowa systemu zasilania urządzeń systemu wentylacji, klimatyzacji i 
oświetlenia, • konstrukcje w zakresie:  ekspertyzy konstrukcyjne,  obliczenia statyczne 
wszelkich rodzajów konstrukcji, przebić, itp.  rysunki – rzuty, przekroje, detale (wszelkich 
rodzajów konstrukcji),  ewentualny plan rozbiórki garaży na wewnętrznym dziedzińcu 
budynku. • architekturę:  sufity podwieszane, obudowy kanałów i inne elementy wnętrz do 
wykonania po montażu systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  lokalizacja 
urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji. • pozostałe:  demontaż istniejących urządzeń 
systemu wentylacji i klimatyzacji oraz infrastruktury,  wszelkie uzgodnienia branżowe, 
WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY Projekty wykonawcze mają uzupełniać i 
uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, i realizacji robót budowlanych. 
POZOSTAŁE ELEMENTY DOKUMENTACJI • sporządzenie specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, • sporządzenie przedmiarów i kosztorysów 
dla wszystkich branż, • sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ – jeśli wymagane, • 
uzyskanie uzgodnień z zakresu ochrony p.poż, wymagań sanitarno – higienicznych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, • dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych 
do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów do 
pozwolenia na budowę – jeśli wymagane lub zgłoszenia robót budowlanych, ekspertyz oraz 
innych opracowań, • sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonywania robót z 
uwzględnieniem konieczności etapowania wykonania prac.  
 



II.5) Główny kod CPV: 71320000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 
dnia końcowego odbioru robót budowlanych, przy czym: 1) Opracowanie koncepcji – do 14 
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 2) Wykonanie wielobranżowego projektu 
budowlanego – do 30 dni kalendarzowych od daty akceptacji koncepcji przez 
Zamawiającego. 3) Wykonanie projektu wykonawczego – do 30 dni od daty uzyskania 
pozwolenia na budowę lub w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia robót budowlanych, 4) 
Wykonywanie nadzoru autorskiego – w okresie realizacji robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1., przy czym Zamawiający przewiduje zakończenie 
robót najpóźniej do końca 2019 roku dla zadania 1 oraz do końca 2020 roku dla zadania 2.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 
posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponował 
następującymi osobami: 1. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta w branży 
architektonicznej, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do 



projektowania bez ograniczeń oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadająca doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji 
projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert o udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch 
(2) obiektów użyteczności publicznej o minimum 3000 m2 powierzchni użytkowej, w tym 
przynajmniej jeden obiekt medyczny; 2. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta 
w branży sanitarnej, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane 
umożliwiające projektowanie w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych - bez ograniczeń, oraz wpisaną na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, jako projektant w branży sanitarnej, 
oraz posiadającą doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej 
polegające na tym że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o 
udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) 
obiektów użyteczności publicznej o powierzchni minimum 3000 m2 powierzchni użytkowej 
w tym przynajmniej jeden obiekt medyczny, 3. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję 
Projektanta w branży elektrycznej, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz wpisaną na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w 
opracowaniu/wykonaniu dokumentacji projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia opracowała 
dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) obiektów użyteczności publicznej o 
powierzchni minimum 3000 m2 powierzchni użytkowej, 4. co najmniej jedną osoba pełniącą 
funkcję Technologa medycznego, posiadająca doświadczenie w opracowaniu/wykonaniu 
dokumentacji projektowej polegające na tym że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert o udzielenie zamówienia opracowała dokumentację projektową dla 
przynajmniej dwóch (2) obiektów medycznych; 5. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej 
opisanych specjalności, jeżeli którakolwiek z przewidzianych do realizacji zamówienia osób 
posiada łącznie wymagane przez zamawiającego kwalifikacje. Wykonawca spełni warunek 
jeżeli wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat minimum dwa (2) zamówienia, spełniające 
następujące wymagania: 1 każde zamówienie polegało na wykonaniu dokumentacji 
projektowej obejmującej co najmniej projekt budowlany oraz obejmowało swoim zakresem 
także opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2 przedmiotem 
dokumentacji projektowej co najmniej jednego zamówienia była 
budowa/przebudowa/nadbudowa/rozbudowa/adaptacja/modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej o powierzchni minimum 3000 m2 powierzchni użytkowej w tym przynajmniej 
jeden obiekt medyczny, 3 wartość brutto pojedynczego zamówienia (nie mylić z wartością 
zamówień na roboty budowlane) wynosi co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych).  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 



 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
-Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 
21 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. - 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 Ustawy) w terminie 3. dni od dnia 
przekazania informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 Ustawy), tj. zamieszczenia informacji 
na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
- Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia określonego w Rozdziale VIII ust. 3.2 SIWZ, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ; - Kopia polisy, a w 
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwoty nie niższe niż określone w rozdziale VIII ust 3 pkt 3.3. 
Do polisy należy dołączyć dowód opłacenia składki, jeżeli z samego dokumentu polisy nie 
wynika fakt jej opłacenia.  



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2. 2) Wypełniony Opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik 1 do SIWZ; 3) Oświadczenie Wykonawcy, że 
nie podlega wykluczeniu (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – każdego z nich stanowiące Załącznik nr 5. 4) Oświadczenie Wykonawcy o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich w zaoferowanym zakresie 
stanowiące Załącznik nr 4. 5) Wykaz osób , które Wykonawca skieruje do wykonania 
zamówienia – Załącznik nr 7. 6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 
których mowa w Rozdziale VIII SIWZ 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 i 4 7) 
Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w 
KRS.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 



 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 68,00 
Doświadczenie zespołu 32,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  



 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Strony na podstawie przepisów art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana Umowy 
może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy 
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę 
(w wyniku niektórych przekształceń, przejęć, itp.); 3) zmiana terminu realizacji Umowy, 
wynikająca z przyczyn, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub 
zmiana która jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego, Okoliczności mogące stanowić 
podstawę zmiany Umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez 
stronę występującą z propozycją zmiany Umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  



 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-04-04, godzina: 12:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) 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: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


