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ZZaacchhooddnniiooppoommoorrsskkii  OOddddzziiaałł  WWoojjeewwóóddzzkkii  

                                  NNaarrooddoowweeggoo  FFuunndduusszzuu  ZZddrroowwiiaa  

                              uull..  AArrkkoońńsskkaa  4455        7711--447700    SSzzcczzeecciinn  
 

o g ł a s z a 
 

przetarg nieograniczony 

 

NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA 

CENTRALNEJ KLIMATYZACJI NA IV PIĘTRZE  

ORAZ W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH  

W SIEDZIBIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU 

WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. 
  

kody CPV:   

42500000-1, 45331200-8, 45310000-3 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania centralnej klimatyzacji na 

IV piętrze oraz w wybranych pomieszczeniach w budynku stanowiącym siedzibę 

Zamawiającego. 

2. Przedmiotowe roboty budowlane nie wymagają, w świetle obowiązujących przepisów ustawy 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm), ani pozwolenia na 

budowę, ani dokonania zgłoszenia organowi administracji budowlanej.  

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ (projekty wykonawcze branżowe: instalacje sanitarne, instalacje 

elektryczne, konstrukcja oraz STWiORB i przedmiar). 

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór 

umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

5. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją 

projektową oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ. 
 

Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 10. tygodni od daty 

zawarcia umowy (termin nieprzekraczalny). 

Wykonawca ma możliwość zaoferowania krótszego terminu wykonania zamówienia, zgodnie  

z opisem zawartym w rozdziale XIII SIWZ (Opis kryteriów….). 
 

Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli posiada certyfikat dla przedsiębiorców,  

o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2158, z późn. zm.). 

Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z potencjału innego podmiotu,  

a w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, certyfikat musi być złożony przez każdego wykonawcę. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

c.1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
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najmniej dwie (2) roboty budowlane związane z montażem instalacji 

klimatyzacji/urządzeń klimatyzacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł 

brutto każda. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na 

podstawie art. 22a ustawy Pzp, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony  

w całości, przez co najmniej jednego z wykonawców/podmiot trzeci; robót nie 

sumuje się, w celu spełnienia warunku. 

c.2) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą/posiadającymi: 

c.2.1 uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym  

w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,  

w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz 

aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

c.2.2 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo 

budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie 

pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

c.2.3 certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych. 

Zamawiający uzna za potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu  

w tym zakresie zarówno wykazanie dysponowania jedną osobą posiadającą dwa ww. 

wymagane uprawnienia i certyfikat, jak i wykazanie dysponowania większą liczbą osób, 

które łącznie posiadają przedmiotowe uprawnienia i certyfikat (np. trzy osoby, z których 

jedna będzie miała uprawnienia wymienione w lit. c.2.1, druga uprawnienia wymienione 

w lit. c.2.2, a trzecia certyfikat opisany w lit.c.2.3 ). 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

realizację umowy. 

2) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu. 

3) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia, wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, 

określonych w rozdziale VI SIWZ.  
 

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, 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 oświadczeń  

i dokumentów. Jeżeli wykonawca ten będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Do obowiązku wykonawcy należeć będzie wypełnienie i podpisanie formularza oferty oraz dołączenie 

do oferty wymaganych załączników, dokumentów i oświadczeń, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia z dnia 4 maja 2020 r. 
 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia, 

w oparciu o dokumenty, oświadczenie i inne materiały dołączone do oferty. 
 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
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1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do 

SIWZ). 

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca. 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 5 do 

SIWZ). 

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych 

podmiotów. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

5) Dokument dotyczący udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie 

podpisana przez pełnomocnika, złożony być musi w oryginale lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

6) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę, w celu 

uzyskania zamówienia) należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców do 

reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 

umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. 

zm.).  
 

2. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na 

dzień złożenia następującego oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5. lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, 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. 
 

3. Wykonawca, w terminie 3. dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BIP 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu: 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
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konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ). 

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca. 
 

Informacja na temat wadium.  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie. 

Do oceny ofert Zamawiający przyjął kryteria podane w poniższej tabeli: 
 

lp. nazwa kryterium waga kryterium 

1. cena oferty (C) 60% 

2. termin wykonania (T) 25% 

3. dodatkowa gwarancja (G) 15% 
 

Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych  

w powyższych kryteriach, tj. wartość punktowa oferty = C + T + G. 
 

 

Od dnia ukazania się ogłoszenia można pobrać SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego  

wwwwww..nnffzz--sszzcczzeecciinn..ppll, 
 

Oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach i oznakowanych według wymagań wskazanych  

w SIWZ złożyć należy w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie (71-470) przy ul. Arkońskiej 45 

(Sala Obsługi Klientów, Punkt kancelaryjny – stanowisko nr 10), w terminie do dnia 19 czerwca 2020 

r. do godz. 1100. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 1115, sala konferencyjna 006 (parter).   
 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż  

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

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy w zakresie dynamicznego systemu 

zakupów, aukcji elektronicznej i umowy ramowej. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  

1 czerwca 2020 r. pod numerem ogłoszenia 546025-N-2020. 

   

   

     Przewodniczący komisji przetargowej  
 

                                        Elżbieta Stypuła-Krotecka        

 

 

 

Szczecin, dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

             

 

http://www.nfz-szczecin.pl/

