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S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H 
 

W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A 
 
 
 
 
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o. o. 
ul. Nowy Zjazd 1 
00 – 301 Warszawa 

 
zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp 
pn. „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.” 

(nr ref. sprawy: ZP/04/19).  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 1.1 i 1.2 do 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 
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Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”): 

ROZDZIAŁ I :  Nazwa i adres Zamawiającego 

ROZDZIAŁ II:  Tryb zamówienia 

ROZDZIAŁ III:  Przedmiot zamówienia 

ROZDZIAŁ IV:  Informacje ogólne 

ROZDZIAŁ V:  Opis sposobu przygotowania ofert 

ROZDZIAŁ VI:  Oferty częściowe 

ROZDZIAŁ VII:  Oferty wariantowe 

ROZDZIAŁ VIII:  Opis warunków udziału w postępowaniu 

ROZDZIAŁ IX:  Wspólne ubieganie się o zamówienie 

ROZDZIAŁ X:  Dokumenty wymagane w ofercie 

ROZDZIAŁ XI:  Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełniania  warunków 
udziału w postępowaniu    

ROZDZIAŁ XII:  Opis sposobu obliczenia ceny 

ROZDZIAŁ XIII:  Miejsce i termin składania ofert 

ROZDZIAŁ XIV:  Miejsce i termin otwarcia ofert 

ROZDZIAŁ XV:  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

ROZDZIAŁ XVI:  Kryteria oceny ofert 

ROZDZIAŁ XVII:  Udzielenie zamówienia 

ROZDZIAŁ XVIII:  Termin związania ofertą  

ROZDZIAŁ XIX:  Termin wykonania umowy 

ROZDZIAŁ XX:  Unieważnienie postępowania 

ROZDZIAŁ XXI:  Zobowiązania wykonawcy związane z umową 

ROZDZIAŁ XXII:  Wymagania dotyczące wadium 

ROZDZIAŁ XXIII:  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

ROZDZIAŁ XXIV:  Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień 
dotyczących SIWZ 

ROZDZIAŁ XXV:  Środki ochrony prawnej 

ROZDZIAŁ XXVI: Zamówienia uzupełniające 

ROZDZIAŁ XXVII: Aukcja elektroniczna 

ROZDZIAŁ XXVIII: Umowa ramowa i dynamiczny system zakupów 

ROZDZIAŁ XXIX: Obowiązek informacyjny RODO. 

ROZDZIAŁ XXX: Postanowienia końcowe 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty: 

ZAŁĄCZNIKI NR 1.1 ;1.2:        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

ZAŁĄCZNIK NR 2:                    FORMULARZ OFERTY 

ZAŁĄCZNIK NR 3:                    WZÓR UMOWY 

ZAŁĄCZNIK NR 4:                    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ZAŁĄCZNIK NR 5:                    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ZAŁĄCZNIK NR 6:                    INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ZAŁĄCZNIK NR 7                     WYKAZ OSÓB 

ZAŁĄCZNIK NR 8                     WYKAZ USŁUG 
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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 
ul. Nowy Zjazd 1 
00-301 Warszawa 
tel: (22) 55 69 300 
fax (22) 55 69 403 
http://www.mcs-przychodnia.pl 

Rozdział II 
Tryb zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”. 
 

Rozdział III 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 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.” (nr ref. sprawy: ZP/04/19). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony 
jest w załącznikach nr 1.1 i 1.2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Rozdział IV 
Informacje ogólne 

1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. 

2. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich 
jego ofert. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku 
musi wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

8. Przed terminem złożenia ofert, Wykonawcy mogą dokonać przeglądu - wizji lokalnej 
stanu technicznego pomieszczeń oraz urządzeń, których będzie dotyczył przedmiot 
zamówienia, w godz. od 8.00 do 16.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem 
Zamawiającego Panem Mariuszem Szymońskim tel. (22) 556 94 57 e-mail: 
m.szymonski@mcs-przychodnia.pl. 
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Rozdział V 
Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

2. Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w formie 
zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego, 
maszynopisu lub odręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem /pismem 
drukowanym/) i złożona w oryginale. 

3. Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być 
ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby uprawnioną/-e do podpisania oferty. 

4. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być 
potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby/osób upoważnionej/-nych do podpisania 
oferty oraz opatrzona dopiskiem albo pieczątką „za zgodność z oryginałem”. 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
osobę /osoby podpisującą/-ce ofertę. 

6. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności „Formularz oferty”, Wykonawca 
musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy 
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".  

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 4.04.2019 r. do godz. 12.30 
na adres:  

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 
ul. Nowy Zjazd 1 
00-301 Warszawa 

8. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

9.  Kopertę należy zaadresować wg wzoru: 

„ZP/04/19” 
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 

ul. Nowy Zjazd 1 
00 – 301 Warszawa 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  4.04.2019 r. GODZ.13.00 

 

10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczątką zawierającą nazwę  
oraz adres Wykonawcy.  

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony  
w ust. 10 i 11 oraz dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się  
z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób 
określony w ust. 10 i 11 oraz dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta 
Wykonawcy, który wycofał się z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez 
otwierania na jego pisemny wniosek. 



5 
 Nr ref. sprawy: MCS/ZP/04/2019 

 

13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści  
po upływie terminu składania ofert. 

14. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, a Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, składając ofertę 
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających 
zastrzeżone informacje. 

15. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć 
dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem 
„zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
Ustawy. 

Rozdział VI 
Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdział VII 
Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział VIII 
Opis warunków udziału w postępowaniu. 

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy. 

2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w 
art. 22 ust. 1 Ustawy. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w postępowaniu przez Zamawiającego dotyczące. 

3 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku. 
3.1 Zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli 

dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: 
3.1.1. 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; 

3.1.2. 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 
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opracowała dokumentację projektową dla przynajmniej dwóch (2) obiektów 
użyteczności publicznej o powierzchni minimum 3000 m2 powierzchni użytkowej w 
tym przynajmniej jeden obiekt medyczny, 

3.1.3. 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, 

3.1.4. 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; 

3.1.5. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej opisanych specjalności, jeżeli 
którakolwiek z przewidzianych do realizacji zamówienia osób posiada łącznie 
wymagane przez zamawiającego kwalifikacje. 

 
3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat 

minimum dwa (2) zamówienia, spełniające następujące wymagania: 
3.2.1 każde zamówienie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej 

obejmującej co najmniej projekt budowlany oraz obejmowało swoim 
zakresem także opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, 

3.2.2 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, 

3.2.3 wartość brutto pojedynczego zamówienia (nie mylić z wartością zamówień 
na roboty budowlane) wynosi co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych). 

3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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.  

4 Na potrzeby niniejszego postępowania, przez wskazane w pkt 3.2 powyżej pojęcie 
"zamówienia" Zamawiający rozumie umowę cywilnoprawną. W przypadku, gdy wartość 
wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż polski złoty, 
dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na polski złoty, przy czym przeliczenie nastąpi 
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej stanowiącej wartość 
umowy, określonego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego  
z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

5 Na potrzeby niniejszego postępowania, przez wskazany w pkt 3.2 powyżej zwrot 
„dokumentacja projektowa” Zamawiający rozumie co najmniej wielobranżowy projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski. 

6 Na potrzeby niniejszego postępowania, przez wskazany w pkt 3.1 powyżej zwrot 
„uprawnienia budowlane wymagane prawem” dla osób uczestniczących w realizacji 
zamówienia rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
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budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 
poz.1332, ze zm.) Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą 
rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w 
dacie ich nadania.  

7 Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych (stosownie do zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2005 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej). 

8 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  warunki 
opisane w ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki 
opisane w ust. 4 może spełniać łącznie grupa Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

9 Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków (na zasadzie „spełnia/nie 
spełnia”) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów,  
o których mowa w Rozdziale XI SIWZ, wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Rozdział IX 

Wspólne ubieganie się o zamówienie poleganie na zasobach innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz powierzanie wykonania części 

zamówienia podwykonawcom 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. 

3. Przepisy Ustawy i postanowienia zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 

4. Wymóg złożenia dokumentów, o których mowa Rozdziale XI ust. 1 pkt 3 i 4 dotyczy 
każdego z Wykonawców. 

5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, przed zawarciem 
umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

6. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia winna określać: 

1) podmioty składające ofertę; 

2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 

3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 

4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy był nie krótszy 
niż okres realizacji zamówienia). 

7. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem 
zawieszającym. 

8. Kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczane za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie składających 
ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 3  
SIWZ mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców tak, by sumarycznie w 
odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie natomiast warunek 
udziału, o którym mowa w ust. 1 musi spełnić każdy z Wykonawców oddzielnie. 

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, 
czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności:  

i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

ii. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego,  

iii. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,  

iv. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13-22 Ustawy.  

13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

14. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
Rozdział X 

Dokumenty wymagane w ofercie 

Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej 
stronie) dokumentów:  

1) Formularza oferty zgodnego z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;  
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2) Dokumentów określonych w Rozdziale XI SIWZ. 

 
Rozdział XI   

Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełniania  warunków udziału 
w postępowaniu. 

 

1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od wykonawców w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków: 

1) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej 
specyfikacji. 

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. 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy. przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może 
wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 
ust. 1 Ustawy. 

3. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
oświadczenia lub dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu: 

- Wykazu 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 
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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; 

- Kopii 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. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

-Informacji 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.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f Ustawy - jeżeli będzie to 
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od 
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w ust. 1, lub który złożył dokumenty, o których mowa w ust. 1 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia lub poprawy w trybie przewidzianym w art. 26 
ust. 3 Ustawy. 

7. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 muszą być złożone w oryginale. 

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w przypadkach określonych  
w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. 
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Rozdział XII 
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. W „Formularzu oferty”, Wykonawca poda: 

1) całkowitą kwotę oferty za Zadanie 1 netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto cyfrowo  
i słownie. 

2) całkowitą kwotę oferty za Zadanie 2 netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto cyfrowo  
i słownie. 

3) łączną kwotę oferty za dwa zadania netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto cyfrowo i 
słownie. 

Ceny zawarte w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cena 
podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. 

2. Przed podaniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z: 

1) Opisem przedmiotu  zamówienia stanowiącym Załączniki  nr 1.1 lub 1.2 do SIWZ; 

2) Warunkami lokalizacyjnymi.  

3. Cena oferty musi odpowiadać zakresowi przedstawionemu w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załączniki nr 1.1 lub 1.2 oraz musi obejmować prace 
nieujęte  
ww. załącznikach, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Cena oferty musi obejmować wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
takie jak: wynagrodzenia osób wykonujących przedmiot umowy, koszty wykonanych 
prac, koszty przejazdów, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego 
wykonania przedmiotu umowy, choćby nie były one wprost wymienione we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ czy też w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załączniki nr 1.1 , 1.2 do SIWZ. 

5. Cena oferty może zawierać ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 

 
 

Rozdział XIII 
Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (III piętro, pokój nr 321) w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego 
podany w Rozdziale I SIWZ. 

2. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera  za termin złożenia oferty 
uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 4.04.2019 r. do godziny 12.30. W przypadku przesłania 
oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby 
Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce 
składania ofert.  

Rozdział XIV 
Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.04.2019 r. o godz. 13.00 w Sali wykładowej - pokój nr 326  
(III piętro) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy zjazd 1 w Warszawie. 

2. Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone bez otwierania. 
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Rozdział XV 

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający poda nazwę oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  
a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz 
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. 
Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

6. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  
z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 Ustawy. 

10. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznana zostanie za 
odrzuconą. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. 

12. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert 
określonym w Rozdziale XVI SIWZ.  

 
 

Rozdział XVI 
Kryteria oceny ofert 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 
 
1) cena – ( cena oferty brutto) całkowite łączne wynagrodzenie za wykonanie Zadania nr 

1. i Zadania nr 2.  – 68 %  max 68 pkt 
Oceniana będzie cena oferty brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 
Oferta o najniższej cenie uzyska 68 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. 

Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

     

  C = (W x Cmin/Co) 

 
          C        - liczba punktów za cenę  
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         Cmin    - najniższa cena ze złożonych ofert 
Co       - cena oferty ocenianej 
W       - waga = 68% 

 
2) doświadczenie zespołu  –  32% max 32 pkt 

Każdy projektant wskazany z Załączniku nr 7 może uzyskać za jeden dodatkowy 

projekt 4 pkt, każdy projektant może otrzymać max 8 punktów. 

D- liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie zespołu, suma punktów 

uzyskanych przez wszystkich wskazanych w Załączniku nr 7 projektantów. 

 
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) 

członków zespołu przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu 
widzenia charakteru zamówienia.  

Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o dokument wskazany w 
rozdziale XI ust. 1 pkt 5. (wykaz osób, składany wraz z ofertą). Ze względu na charakter 
informacji składanych w części wykazu osób p.t. Doświadczenie dodatkowo punktowane w 
ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu”, służących do oceny ofert, 
Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień 
odnośnie tej części wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania 
szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na 
punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.  
 

2. Punktacja końcowa będzie wyliczona wg wzoru:  

           X = (68 x Cmin/Co) +  ilość punktów uzyskanych w kryterium ( D ) doświadczenie zespołu (max 32 pkt) 
 
gdzie:         X           - ocena końcowa ocenianej oferty 

   Cmin        - najniższa cena ze złożonych ofert 
   Co          - cena oferty ocenianej 

 
3. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna  

za najkorzystniejszą tę ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu 
widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert, tj. otrzyma największą liczbę punktów. Przy 
dokonywaniu oceny, Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po 
przecinku.  

 
 

Rozdział XVII 
Udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza  
pod względem sumy uzyskanych punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi                   
w Rozdziale XVI SIWZ.  

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,  
że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych  
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 



14 
 Nr ref. sprawy: MCS/ZP/04/2019 

 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie 
określonym w art. 94 Ustawy 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa  
w Rozdziale XX ust. 1 pkt 2 SIWZ. 

Rozdział XVIII 
Termin związania ofertą 

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
Rozdział XIX 

Termin wykonania umowy 

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. 

 
 

Rozdział XX 
Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) niezłożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, 
że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
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3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 

1)  którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert; 

2)  którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert. 

Rozdział XXI 
Zobowiązania wykonawcy związane z umową 

1. Zobowiązania Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze 
umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach określonych w Załączniku 
nr 3 do SIWZ. 

Rozdział XXII 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.  

 
Rozdział XXIII 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

Rozdział XXIV 
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami  
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ  

 
1. Zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, 

faksem 225569431 lub drogą elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

1) pisemnie na poniższy adres: 

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 
ul. Nowy Zjazd 1 
00 – 301 Warszawa 
Z dopiskiem „Nr ref.: ZP/04/19” 

2) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mcs-przychodnia.pl 

3. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 
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wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust. 4. 

6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również zamieści je na stronie internetowej: 
www.mcs-przychodnia.pl. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również zamieści na 
stronie internetowej: https://www.mcs-przychodnia.pl/.  

8. Zmiana treści SIWZ może nastąpić wyłącznie w zakresie i trybie przewidzianym w Ustawie.  

9. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Szymoński 
m.szymonski@mcs-przychodnia.pl 

2) w sprawach formalnych: Katarzyna RĄCZKOWSKA, Agnieszka PAWŁOWSKA 
zamowienia@mcs-przychodnia.pl 

Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 
 

 
Rozdział XXV 

Środki ochrony prawnej 

Środki ochrony prawnej przysługującej Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają 
lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, określone są w Dziale VI 
Ustawy. 

Rozdział XXVI 
Zamówienia uzupełniające  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

Rozdział XXVII 
Aukcja elektroniczna  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział XXVIII 
Umowa ramowa i dynamiczny system zakupów  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów. 

Rozdział XXIX 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckim Centrum 
Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1, 
centrala: (022) 556 93 00, sekretariat: (022) 556 94 00, fax (022) 556 94 03, 
www.mcs-przychodnia.pl, e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. 
z o.o. jest Pani Iga Paplińska,  adres e-mail - iod@mcs-przychodnia.pl,  
telefon: 22 55 69 400; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem (nr ref. sprawy: ZP/04/19) o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawy;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

2. Polityka RODO jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego -  
www.mcs-przychodnia.pl  w zakładce Polityka prywatności. 
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Rozdział XXX 
Postanowienia końcowe 

1. Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia  
w stosunku do treści wybranej oferty w przypadkach i na warunkach określonych we 
wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez 
Zamawiającego uwzględnione. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  
do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie 
określonym w art. 94 Ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, o ile nie zostanie wybrana oferta 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 

 



1 
 Nr ref. sprawy: MCS/ZP/04/2019 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY  

FORMULARZ OFERTY 
 

OFERTA 
Ja (my), 

 
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

Pełna nazwa 

 
 
 
 
 
 

REGON  

NIP  

Adres 

 
 
 
 
 
 

 
Adres  

do 
korespondencji 
 

 

Nr telefonu  

Nr fax  

e-mail  

 

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp  na 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.  (nr ref. sprawy: ZP/04/19) i: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

2. Wartość oferty określamy na kwotę:  

Zadanie 1. 

Całkowite wynagrodzenie za wykonanie wielobranżowej, projektowo - kosztorysowej dokumentacji 
rozbudowy i modernizacji Gabinetu Narkoz w Mazowieckim Centrum Stomatologii  Sp. z o.o. 

 …………......... zł netto (słownie: ………………………………………………………………… zł); 

 …………...…. zł VAT (słownie: ………………………………...………………………………… zł); 
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 ….………...…. zł brutto (słownie: …..................................................................................... zł). 

Zadanie 2. 

Całkowite wynagrodzenie za wykonanie wielobranżowej, projektowo - kosztorysowej dokumentacji 
pn. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w 
pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii  Sp. z o.o. 

 …………......... zł netto (słownie: ………………………………………………………………… zł); 

 …………...…. zł VAT (słownie: ………………………………...………………………………… zł); 

 ….………...…. zł brutto (słownie: …..................................................................................... zł). 

  

Całkowite łączne wynagrodzenie za wykonanie Zadania 1. i Zadania 2. 

…………......... zł netto (słownie: ………………………………………………………………… zł); 

 …………...…. zł VAT (słownie: ………………………………...………………………………… zł); 

 ….………...…. zł brutto (słownie: …..................................................................................... zł). 

3. Oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie określonym w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że SIWZ i zawarte w niej warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w  SIWZ. 

6. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia.  

7. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym  
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3.  
do SIWZ, i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy umowę na 
warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie później 
jednak niż do końca okresu związania ofertą. 

9. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić  
z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych 
informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

10.  W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi 
do reprezentowania Wykonawcy przy zawarciu umowy będą: 

1) (imię i nazwisko) ........................................ (zajmowane stanowisko)............................... 

2) (imię i nazwisko)........................................ (zajmowane stanowisko)................................. 

 Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 

(imię i nazwisko)............................................................... tel.: ................................................ 

11. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości 
składania zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 

12. Oświadczamy, że powierzamy/nie powierzamy* podwykonawcom wykonanie następującego 
zakresu oferowanego zamówienia: …...……………..…………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 *Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy 

podwykonawcom wykonania zakresu oferowanego zamówienia. 

13. Oświadczmy, że nasza firma  zalicza się / nie zalicza się ** do kategorii „Małych i średnich 
przedsiębiorstw” zgodnie z ustawą z 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

**Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia oznaczać będzie, że Wykonawca zalicza się do kategorii „Małych i 
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średnich przedsiębiorstw”. 

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

***Niepotrzebne skreślić. 

15.  Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 

16.  Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty: 

1) ……………………………….. 

2) ………………………………. 

3) ……………………………… 

4) ………………………………. 

                            
 

 
 
 
 

 
                                                                             ____________________________________ 

Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
 

Zamawiający:  
Mazowieckie Centrum Stomatologii  

Sp. z o.o. w Warszawie 
 
 
Wykonawca: 

…………………………………………………

……………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

……………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „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. (nr ref. sprawy: ZP/04/19) oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..…………………………………………..(wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………..,w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 
Zamawiający:  

Mazowieckie Centrum Stomatologii  
Sp. z o.o. w Warszawie 

 
 
Wykonawca: 
……………………………………………………

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „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. (nr ref. sprawy: ZP/04/19) oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.  

                                                                                                    ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e 

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
……………………………………. 
/pieczęć lub nazwa Wykonawcy/ 

………………………., dnia……………2019 r. 
Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „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. (nr ref. sprawy: 
ZP/04/19) 

informuję(my), że:  

podmiot, który reprezentuję: 

1)    nie należy do grupy kapitałowej,*  

2)    należy do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ale żaden inny podmiot należący do tej samej grupy 
kapitałowej nie złożył oferty w ww. postępowaniu* 

3) należy do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz wskazuję następujących wykonawców 
należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy również złożyli oferty w ww. 
postępowaniu:*  

1.     …………………………………. 
2.     …………………………………. 
3.     …………………………………. 
4.     …………………………………. 

oraz załączam dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą/innymi 
wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu*: 

………………………………………….* 

 UWAGA! Oświadczenie Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa  art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą, który również złożył ofertę w ww. postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
tym postępowaniu. 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

 

 

 …….………………………………………………. 
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
osoby (osób)  upoważnionej  (upoważnionych)                                                               
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

WYKAZ OSÓB 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, 

które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem VIII 
ust. 3 pkt 3.1 SIWZ) 

 
Uwaga – dokument składany wraz z ofertą 

 
1. Osoba która, będzie pełnić funkcję głównego projektanta (projektant główny 

w specjalności architektonicznej): 
Imię i nazwisko –  ..........................................................................................................  
Podstawa dysponowania – ...........................................................................................  
Posiadane uprawnienia do sporządzania dokumentacji projektowo-wykonawczej w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń:  ........................................................... * 
Doświadczenie: 
Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu, określone w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3.1 lit a SIWZ 

1.  
Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

2. Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 
Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert 

„Doświadczenie zespołu” 
1. Funkcja: ………………………………. 

Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

2. Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 
 

Wykonawca chcący otrzymać dodatkowe punkty do oceny oferty, zgodnie z zasadami 
przyznawania tych punktów określonymi w Rozdziale XVI ust. 1. Pkt 2. SIWZ zobowiązany jest 
uzupełnić wykaz o dalsze pozycje według powyższego wzoru określonego dla wykazania 
spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia. 

 
2. Osoba która, będzie pełnić funkcję projektanta branżowego w specjalności 

sanitarnej: 
Imię i nazwisko –  ..........................................................................................................  
Podstawa dysponowania – ...........................................................................................  
Posiadane uprawnienia budowlane do sporządzania dokumentacji projektowo-
wykonawczej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych –  ..................................................................... * 
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Lp. Opis 
Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, określone w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3.1 lit b SIWZ 
1.  

Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

2. Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 
Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert 

„Doświadczenie zespołu” 
1. Funkcja: ………………………………. 

Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

2. Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonawca chcący otrzymać dodatkowe punkty do oceny oferty, zgodnie z zasadami 
przyznawania tych punktów określonymi w Rozdziale XVI ust. 1. Pkt 2 SIWZ 
zobowiązany jest uzupełnić wykaz o dalsze pozycje według powyższego wzoru 
określonego dla wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca 
skieruje do wykonania zamówienia. 

 
3. Osoba która, będzie pełnić funkcję projektanta branżowego w specjalności 

elektrycznej: 
Imię i nazwisko –  ..........................................................................................................  
Podstawa dysponowania – ...........................................................................................  
Posiadane uprawnienia budowlane do sporządzania dokumentacji projektowo-
wykonawczej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:  .................................. * 
Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu, określone w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3.1 lit c SIWZ 

1.  
Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

2. Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 
Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert 

„Doświadczenie zespołu” 
1. Funkcja: ………………………………. 

Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

2. Funkcja: ………………………………. 
Nazwa projektu: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 
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Wykonawca chcący otrzymać dodatkowe punkty do oceny oferty, zgodnie z zasadami 
przyznawania tych punktów określonymi w Rozdziale XVI ust. 1. Pkt 2 SIWZ 
zobowiązany jest uzupełnić wykaz o dalsze pozycje według powyższego wzoru 
określonego dla wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca 
skieruje do wykonania zamówienia. 

 
4. Osoba która, będzie pełnić funkcję projektanta branżowego w specjalności -  

technologia medyczna: 
Imię i nazwisko –  ..........................................................................................................  
Podstawa dysponowania – ...........................................................................................  
Posiadane uprawnienia budowlane do sporządzania dokumentacji projektowo-
wykonawczej w specjalności technologia medyczna, –  .............................................. * 
 
Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu, określone w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3.1 lit d SIWZ 

1.  
Funkcja: ………………………………. 
Nazwa inwestycji: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

2. Funkcja: ………………………………. 
Nazwa inwestycji: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 
Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert 

„Doświadczenie zespołu” 
1. Funkcja: ………………………………. 

Nazwa inwestycji: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

2. Funkcja: ………………………………. 
Nazwa inwestycji: …………………….. 
Okres realizacji usługi: ………………. 

 
Wykonawca chcący otrzymać dodatkowe punkty do oceny oferty, zgodnie z zasadami 
przyznawania tych punktów określonymi w Rozdziale XVI ust. 1. Pkt 2SIWZ 
zobowiązany jest uzupełnić wykaz o dalsze pozycje według powyższego wzoru 
określonego dla wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca 
skieruje do wykonania zamówienia. 

 
 ..................................................   .........................................  
 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
* Należy wpisać numer uprawnień i numer właściwej izby. 
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    Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 

  
 
 
 

 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie art. 39 Ustawy pod nazwą „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.”(nr ref. sprawy: ZP/04/19) 
przedstawiamy wykaz robót polegających na należytym zrealizowaniu lub realizacji w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – dwóch robót budowlanych 
polegających na  budowa/przebudowa/nadbudowa/rozbudowa/adaptacja/modernizacja 
obiektów użyteczności publicznej o powierzchni minimum 3000 m2 powierzchni 
użytkowej w tym przynajmniej jeden obiekt medyczny o wartości brutto pojedynczego 
zamówienia co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
 

Lp. 
Przedmiot wykonanej roboty 

/należy przedstawić krótki opis potwierdzający spełnianie 
warunku określonego w  ROZDZIALE VIII ust 3 pkt 3.3 SIWZ/ 

Data i miejsce 
wykonania 

Zamawiający Wartość brutto zamówienia 

1.    

 

2.    

 

 

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty w nim 
wykazane zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa jest wyżej, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
były wykonywane, a w przypadku robót 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 robót 
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. W przypadku gdy Zamawiający jest 
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podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.  
 
 
 
 
 
 
 

……………………………..    …………………………………………… 
miejscowość, data     podpis osoby/osób upoważnionych 

              do występowania w imieniu Wykonawcy* 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
 
 


