
 

Znak sprawy; ZAM/19/2019  

                                     
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

o wartości  nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.  
 

Ogłoszenie nr 622547-N-2019 z dnia 2019.11.14 r. 
 

a) pełna nazwa zamawiającego: SSzzppiittaall  MMaattkkii  BBoożżeejj  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww  WWoołłoommiinniiee   
b) REGON: 000310315 
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 05-200  Wołomin, mazowieckie, wołomiński 
d) ulica, nr domu : Gdyńska 1/3 
e) numer tel.: 22  76-33-209                                 faks (22) 76-33-135 lub 340 
 
KONTAKT Z WYKONAWCAMI: 
       
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia , tel.(22)76-33-209, e -mail; zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl 
                                    
 ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  

  
RReemmoonntt  VV  ppiięęttrraa  BBuuddyynnkkuu  GGłłóówwnneeggoo  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  OOddddzziiaałłuu  CChhiirruurrggiicczznneeggoo  ii  
OOkkuulliissttyycczznneeggoo  zz  ppooddzziiaałłeemm  nnaa  22  eettaappyy  wwrraazz  zz  wwyyppoossaażżeenniieemm  ii  ddoossttaawwąą  sspprrzzęęttuu  
mmeeddyycczznneeggoo..    

  
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CCPPVV;; 45000000 -7; 71320000-7; 33190000-8 
Miejsce wykonania zamówienia : Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie . 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
TERMIN ( OKRES ) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 

Termin realizacji zamówienia – 30.08.2020 roku. 
 
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE (W %): 

 

Nr 
kryterium 

Kryterium/zadanie waga [%] 

1 CCEENNAA    [[CC]]    60% 

2   OOKKRREESS  GGWWAARRAANNCCJJII  II  RRĘĘKKOOJJMMII  [[GG]]  10% 

3   IILLOOŚŚĆĆ  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  [[RR]]  15% 

4  POWIERZCHNIA NETTO [P] 15% 

 
a) formularz SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Szpitala:  www.szpitalwolomin.pl  - bezpłatnie 
b) kserokopie – koszt 30 zł brutto,  

 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY  
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP tj: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu , które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

 
2.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Każdy Wykonawca może 
przedłożyć tylko jedną ofertę.  
2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu: 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3  

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl
http://www.szpital.wolomin/


1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł; 
3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania zamówienia 

3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane o wartości min. 1 000 000 
zł brutto każda, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji (w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) obiektu kubaturowego Zakres dla dwóch 
robót powinien obejmować następujące branże: budowlaną, sanitarną oraz elektryczną, bez określania wartości 
robót poszczególnych branż w wartości całkowitej robót budowlanych. 
Realizacja każdej z robót powinna być potwierdzona dowodami, potwierdzającymi, że usługi te zostały zakończone 
i wykonane w sposób należyty. 
Jeżeli okres działalności jest krótszy – Wykonawca wykaże się wykonaniem roboty budowlanej, o której mowa 
powyżej, w tym okresie. 
3.2. dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: 

 Projektant Branży Konstrukcyjno- Budowlanej 
Wymagane kwalifikacje: 
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych projektanta  
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 Projektant Branży Architektonicznej 
Wymagane kwalifikacje: 
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych projektanta  
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 Projektant Specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

Wymagane kwalifikacje: 
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych projektanta w branży instalacyjnej bez 
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 

 Projektant Specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

Wymagane kwalifikacje: 
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych projektanta w branży instalacyjnej bez 
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne 
uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

 Kierownik Budowy 
Wymagane kwalifikacje: 
posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 
Wymagane doświadczenie: 
Nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym pełnienie funkcji 
kierownika budowy przez cały okres realizacji na min. jednej inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, 
rozbudowie lub modernizacji obiektu kubaturowego o wartości minimum 1 000 000 zł brutto; 

 Kierownik robót branży elektrycznej 
Wymagane kwalifikacje: 
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych- bez ograniczeń; 

 Kierownik robót branży sanitarnej 
Wymagane kwalifikacje: 
posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

 
2.3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, ze nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 
1.  W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1b ustawy Pzp należy przedłożyć:  

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 
1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu(w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 Pzp (przesłanka fakultatywna) Zamawiający wykluczy  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

2.1. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 



jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498). 
2.2. Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w 
art.3 ust.1 pkt 1–4  Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

 
2.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  

 
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia o których mowa  
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy : 

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 
1.2. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w formie 
oryginału). 
1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp;  

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: 

2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej 
dwóch robot budowlanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (w jednej umowie,) wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty, zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy (w formie oryginału).  
2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór 
stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ); 
2.3. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł; 

 
3.  Ponadto do oferty należy dołączyć:  

 3.1. wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ) i wypełnione załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - Zestawienie 
parametrów i warunków wymagalnych sprzętu medycznego dla oddziału chirurgicznego oraz załączniki nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7 - Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego wraz z 
dokumentami w nich wymaganymi , 
3.2. KONCEPCJA programowo-przestrzenna zgodna z PFU ( opis + rysunki: rzuty, przekroje,). Obszar przeznaczony pod 
inwestycję wg załącznika nr 9 do SIWZ. 
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie. 
3.3 Aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ- składane w wersji 
papierowej. 
3.4. Aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu(w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - składane w 
wersji papierowej. 
3.5. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA wynikające z pkt. 5.3. w przypadku wspólnego składania ofert. 
3.6. PEŁNOMOCNICTWA osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o 
ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 
3.7. dowód opłacenia WADIUM. 
3.8. w przypadku zmiany typu materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia na 

równoważne, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające wymagane opisem technicznym 

parametry techniczne w postaci: ATESTÓW, CERTYFIKATÓW, NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ CERTYFIKATÓW 

ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJI ZGODNOŚCI. 

3.9. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI W PODZIALE NA ETAPY. 

 
Ofertę stanowi druk “FORMULARZ OFERTY” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami 
     
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia pozostałych wymaganych w SIWZ oświadczeń lub 
dokumentów. 
 
Miejsce i termin składania ofert: 



 
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr lokalu): KANCELARIA Szpitala ,ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin 
b) w terminie do 02.12.2019 r, godz.11.00 

 
Miejsce otwarcia ofert: 
 

a) miejsce otwarcia:  w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): budynek Administracyjny Szpitala pok. Nr 20 lub 35. 
b) termin 02.12.2019,  godz.11.30. 
                                                                                                                                                                                       

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

 
Wadium :    
 
Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych  00/100). 
Wadium może być wniesione w następujących formach:  

1)  pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 

 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w  Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, nr 48 8923 
0008 0150 7177 2015 0003 z dopiskiem na „Remont V piętra szpitala w Wołominie”, - dowód wniesienia wadium należy dołączyć do  
oferty.  

 
 

ZATWIERDZIŁ 

Dyrektor 

[-] Grzegorz Krycki 

 

 

 (podpis osoby upoważnionej ) 


