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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 

 
W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU STANOWIĄCYM 

SIEDZIBĘ ZACHODNIOPMORSKIEGO OW NFZ,  DOTYCZĄCYCH: 

1. REMONTU SALI OBSŁUGI INTERESARIUSZY ORAZ WYBRANYCH 

POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU, 

2. WYKONANIA SYSTEMU KLIMATYZACJI NA SALI OBSŁUGI 

INTERESARIUSZY, 

3. WYKONANIA SIECI LAN NA SALI OBSŁUGI INTERESARIUSZY. 

  
kody CPV: 

45440000-3, 45430000-0, 45421000-4,  39717000-3, 45331000-6, 32400000-7 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku stanowiącym siedzibę 

Zamawiającego, dotyczących: 

1) remontu sali obsługi interesariuszy oraz wybranych pomieszczeń na parterze budynku, 

2) wykonania systemu klimatyzacji na sali obsługi interesariuszy, 

3) wykonania sieci LAN na sali obsługi interesariuszy. 

2. W zakres robót budowlanych wymienionych w ust. 1 wchodzą następujące zadania: 

1) roboty budowlane w zakresie wykonania nowej sieci strukturalnej oraz zasilania 

gwarantowanego na sali obsługi, z zabezpieczeniem w nowej tablicy bezpiecznikowej oraz 

wykonaniem korespondencji światłowodowej do istniejącej sieci LAN, 

2) roboty budowlane w zakresie wykonania klimatyzacji kasetonowej na sali obsługi, 

3) roboty budowlane w zakresie wykonania sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem na sali 

obsługi, 

4) roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki drzwiowej oraz pomalowania ścian na sali 

obsługi, 

5) remont pomieszczenia socjalnego oraz technicznego przy sali obsługi, 

6) pomalowanie korytarzy, sali konferencyjnej oraz pięciu toalet na parterze budynku, 

7) remont podłogi wraz z położeniem płytek podłogowych (dwa korytarze oraz pomieszczenie 

socjale na paterze budynku). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ. 
 

Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga wykonywania przedmiotu zamówienia: 

1) w zakresie robót budowlanych zaplanowanych do przeprowadzenia na sali obsługi interesariuszy 

(komputerowa sieć strukturalna, zasilanie gwarantowane, klimatyzacja, sufit podwieszany, 

malowanie, remont pomieszczenia technicznego wraz z wykonaniem połączeń instalacyjnych  

z salą obsługi) – w terminie 4. tygodni od daty przekazania sali obsługi do dyspozycji wykonawcy; 

przekazanie nastąpi w terminie do 7. dni roboczych od daty podpisania umowy, 

2) w zakresie pozostałych robót budowlanych zaplanowanych do przeprowadzenia  

w pomieszczeniach na paterze budynku, innych niż na sali obsługi interesariuszy (m.in. remont 

podłóg, malowanie korytarzy, toalet i sali konferencyjnej) – w terminie 12. tygodni od daty 

podpisania umowy; szczegółowy harmonogram robót w tym zostanie ustalony  

z wybranym wykonawcą. 
 

Warunki udziału w postępowaniu. 

1. 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. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku. 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
  

c.1) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku dot. zdolności technicznej.  
 

c.2) Zamawiający uzna ww. 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 budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoba pełniąca funkcję kierownika robót 

ogólnobudowlanych) 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 (osoba pełniąca funkcję kierownika robót w zakresie sieci i prac 

elektrycznych) 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 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoba 

pełniąca funkcję kierownika robót w montażu klimatyzacji) 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. 

Zamawiający uzna za potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu  

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

wymagane uprawnienia, jak i wykazanie dysponowania większą liczby osób, które łącznie 

posiadają wszystkie przedmiotowe uprawnienia. 

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 i ust. 5 pkt 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 9 sierpnia 2019 r, zwaną dalej SIWZ. 
 

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: 
 

1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWZ). 
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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 oraz ust. 5 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) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie, złożenie ww. dokumentów 

dotyczy każdego z tych podmiotów. 

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

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

kopii. 

7) 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. 

8) 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 2019 r. poz. 700, 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: 

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 

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. 

Jako kryterium oceny ofert Zamawiający przyjmuje jedno kryterium:   
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