
 
 

Ogłoszenie nr 630129-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.  

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu: Termomodernizacje 
budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
program 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU”  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  



 
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w 
Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67020935600000, ul. ul. Juliana 
Aleksandrowicza  5 , 26617   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48) 361 39 00, 
e-mail dzp@wss.com.pl, faks (48) 345 11 18, 3451043.  
Adres strony internetowej (URL): www.wss.com.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.wss.com.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.wss.com.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  



 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca.  
Adres:  
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-617 przy ul. 
Aleksandrowicza 5,  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacje budynków 
Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu  
Numer referencyjny: DZP.341.49.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów 
wykonawczych oraz robót budowlanych w ramach zadania pn:„Termomodernizacja 
budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu” w ramach 
programu 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU” 2. Zakres zamówienia: 2.1. 
Etap 1 w tym: 2.1.1. Opracowanie niezbędnych projektów wykonawczych dla wszystkich 
poniższych zakresów realizowanych prac; 2.1.2. Dostawa i montaż stolarki okiennej; 2.2. 
Etap 2 w tym: 2.2.1. Opracowanie niezbędnych projektów wykonawczych dla wszystkich 



 
poniższych zakresów realizowanych prac; 2.2.2. Remont filarków miedzy okiennych wraz z 
dociepleniem; 2.2.3. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej; 2.2.4. Docieplenie 
stropodachu wentylowanego; 2.2.5. Docieplenie ścian w strefie cokołowej; 2.2.6. Wymiana 
instalacji centralnego ogrzewania; 2.2.7. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej; 2.2.8. 
Modernizacja istniejącej instalacji chłodniczej poprzez budowę agregatu absorpcyjnego; 
2.2.9. Wymiana oświetlenia podstawowego na energooszczędne w technologii LED w 
ciągach komunikacyjnych; 2.2.10. Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w 
technologii LED w ciągach komunikacyjnych; 2.2.11. Budowa nadachowej instalacji PV; 
2.2.12. Wykonanie systemu zarządzania energią; 2.2.13. Opracowanie programu 
edukacyjnego w standardzie projektu badawczo-rozwojowego pn. „Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w 
Radomiu””. Opracowane materiały dydaktyczne zostaną użyte dla przeprowadzenia szkoleń 
edukacyjnych, dotyczących praktycznego wymiaru ekologicznego na przykładzie 
przeprowadzonej realizacji oraz promujący działania prowadzące do oszczędności energii w 
czasie eksploatacji obiektu. Program edukacyjny musi uzyskać pozytywną opinie jednostki 
naukowej, posiadającej pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na 
kierunku związanym zakresem przedmiotu Zamówienia. 2.3. Etap 3 w tym: 2.3.1. 
Opracowanie niezbędnych projektów wykonawczych dla poniższego zakresu realizowanych 
prac; 2.3.2. Wymiana oświetlenia podstawowego (poza ciągami komunikacyjnymi) w Bloku 
B i C; 2.4. Szczegółowy zakres robót budowlanych dla Etapu 1,2 i 3 został określonych w 
dokumentacji przetargowej będącej załącznikiem nr 7 do niniejszego postępowania; 2.5. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania robót, których jakość wykonania, oprócz 
potwierdzenia odbiorów przez inspektorów nadzoru i Zamawiającego, będzie potwierdzona 
dokumentem z przeprowadzonego audytu po realizacyjnego potwierdzającego uzyskanie 
wymaganych wskaźników energetycznych określonych w załączniku nr.8 do SIWZ oraz 
uzyskanej sprawności modułów fotowoltaicznych także po 1 roku użytkowania liczonego od 
odbioru końcowego. Zamawiający oświadcza, że powyższy audyt wykonany będzie przez 
zewnętrzną niezależną jednostkę wskazaną przez Zamawiającego. W przypadku nieuzyskania 
wymaganych wskaźników Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów audytu oraz 
kosztów związanych z utratą dofinansowania. Zamawiający informuje , że z tego tytułu w 
pierwszej kolejności potrąci kwoty utraconych korzyści z należności wykonawcy a w 
pozostałym zakresie będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego 
wykonania oraz usunięcia wad i usterek na co wykonawca wyraża zgodę; 2.6. Zamawiający 
wymaga aby jakość oferowanych modułów fotowoltaicznych na każdym etapie produkcji 
była potwierdzona przez kontrolę wymaganą procedurami ISO 9001 oraz 14001. Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć do oferty aktualne certyfikaty wydane dla producenta modułów 
fotowoltaicznych oraz dokumenty potwierdzające że moduły fotowoltaiczne spełniały 
poniższe wymagania, które zostaną potwierdzone przeprowadzonymi badaniami przez 
akredytowane laboratorium w zakresie minimum: 2.6.1. wytrzymałości na obciążenie 
wiatrem i śniegiem 8000 Pa 2.6.2. wytrzymałością na uderzenie kuli gradowej o średnicy min. 
50mm z prędkością min.110 km/h; 2.7. Celem prawidłowego działania układu absorpcyjnego 
w szczególnych uwarunkowaniach technicznych szpitala wymaga się aby agregat absorpcyjny 
miał możliwość pracy przez około 300 godzin w roku z temperaturą wody lodowej na 
poziomie +4/ 12°C.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45215140-0  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
71221000-3 



 
71223000-7 
71340000-3 
45300000-0 
45330000-9 
09331200-0 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT: 18413408,51  
Waluta:  
PLN  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-01  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: 1. Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 mln(słownie: cztery miliony złotych). 2. 
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku 
z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż 20 mln zł (słownie: dwadzieścia milionów 
złotych).  
Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o 
którym mowa w pkt. 1 zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ten warunek lub Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają go łącznie. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie 
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z 



 
wykonawców występujących wspólnie z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna każdej polisy 
nie może być niższa niż 8 milionów zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być 
ubezpieczeni w ramach jednej polisy której suma gwarancyjna nie może być niższa od kwoty 
20 mln złotych .  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. Wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa 
budowalnego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co 
najmniej 2 roboty polegające na termomodernizacji w czynnym obiekcie - budynku szpitala 
lub zakładu opieki medycznej objętego klasą obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych, obejmujące zakresem: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie ścian 
i stropodachu, wymiana instalacji co, wymiana opraw oświetlania na energooszczędne, 
wykonanie systemu zarządzania energią, w tym co najmniej 1 robota o wartości min. 10 mln 
złotych oraz co najmniej jedną o wartości 20 mln złotych; 2. Zrealizowali w sposób należyty, 
zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
to w tym okresie -Wykonali co najmniej 2 roboty w formule zaprojektuj i buduj w czynnym 
obiekcie - budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej objętego klasą obiektu 1264 wg 
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, w tym jedną o wartości min 10 mln zł 
obejmująca zakresem: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachu, 
wymiana instalacji co, wymiana opraw oświetlania na energooszczędne, wykonanie systemu 
zarządzania energią wykonanie instalacji PV, oraz druga o wartości co najmniej 5 mln złotych 
obejmującą zakresem wykonanie robót budowlanych branży architektoniczno -
konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej; 3. Co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu 
termomodernizacji w czynnym obiekcie - budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej 
objętego klasą obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 
zakwalifikowanego zgodnie z definicją Dz.U.2015.0.1422 do budynków wysokich; 4. 
Zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej dwie roboty na terenie szpitala lub 
zakładu opieki medycznej objętego klasą obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych obejmujące zakresem budowę sieci cieplnej lub chłodniczej; 5. Zrealizowali w 
sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 
okresie –min jedną dostawę wraz z uruchomieniem absorpcyjnego agregatu wody lodowej o 
wydajności min 400 kW; 6. Zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - co 
najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na dostawie, zabudowie oraz uruchomieniu jednostki 
kogeneracyjnej o mocy cieplnej powyżej 1MW w czynnym obiekcie - budynku szpitala lub 
zakładu opieki medycznej objętego klasą obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych,; 7. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie 
dysponował: 7.1. co najmniej 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez 
ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla min. 5 lat, która sprawowała w okresie 
ostatnich 10 lat funkcje kierownika budowy przy realizacji budynków kubaturowych o łącznej 
wartości inwestycji co najmniej 4 mln zł; 7.2. co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić 
funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w 



 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów dla min. 5 lat); 7.3. co najmniej 1 osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym 
projektowaniu po uzyskaniu uprawnień; 7.4. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w 
samodzielnym projektowaniu po uzyskaniu uprawnień; 7.5. co najmniej 1 osobą, która będzie 
pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; 7.6. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; 7.7. co najmniej 2 osobami będącymi pracownikami naukowymi z minimum 
tytułem naukowym doktora i będącymi specjalistami w zakresie: odnawialnych źródeł energii 
lub oceny efektywności odnawialnych źródeł energii oraz ciepłownictwa lub ogrzewnictwa 
lub źródeł przetwarzania energii; 7.8. co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje koordynatora 
projektu, posiadającą uprawnienia budowlanej w jednej z branż niezbędnych do realizacji 
projektu (konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej lub elektrycznej), posiadającą Certyfikat z 
Zarządzania Projektami PRINCE 2 lub równoważny;  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe: W/w osoby wskazane do pełnienia funkcji technicznych muszą 
posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa 
lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65). UWAGA! Zamawiający 
dopuszcza łączenie przez jedną osobę kilku funkcji wskazanych powyżej.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
 



 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
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; Uwaga: 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty wymienione w 
ppkt. 3.2 a) siwz musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia Zmawiający żąda od wykonawcy, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 3.2 pkt a niniejszej SIWZ.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na sumę 
min. 4 mln. zł (słownie: cztery miliony złotych) 2. Dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.- w zakresie ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną 
min. 20 mln. zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) 3. wykaz robót budowlanych 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, 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 budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 4. wykaz osób, skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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. 5. jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 



 
zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca 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 Wykonawca składa dokument/y określające w 
szczególności: • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Kopie kart katalogowych lub innych dokumentów producenta potwierdzone pisemnie za 
zgodność z oryginałem przez producenta urządzenia, potwierdzające wymagane parametry 
techniczne urządzeń ( absorber oraz PV)  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w 
następujących wysokościach: 100.000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w: 2.1 
pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2016r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089, 1475 i 2201). 3. Wadium w formie pieniądza 
należy wnieść przelewem na konto Banku PEKAO S.A. nr rachunku 70 1240 5703 1111 0000 
4905 3449, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu DZP.341.49.2018 na 
termomodernizację budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. „ 4. 
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII 3 niniejszej SIWZ, 
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia 
wadium w formie: 5.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium 
został załączony do oferty; 5.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w 
oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który 
nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności 
i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP.  



 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 



 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena  60,00 
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10,00 
Dodatkowa gwarancja na okna 10,00 
Plan Organizacji Robót  20,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 



 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu 
zakończenia usługi o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: 1. Zmiany 
terminu umownego w przypadku : 1.1. zmiany terminu otrzymania dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 
4.2 Efektywność energetyczna – Typ projektu – Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej. 1.2. konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie 
na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego 1.3. doznania przez Wykonawcę 
przeszkody ze strony Zamawiającego nie krótszej niż 5 dni, 1.4. wykrycia instalacji, urządzeń 
lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a wymagających 
przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak również 
wykrycia szczątków ludzkich lub przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, 
których zabezpieczenie bądź konserwacja uniemożliwi zrealizowanie przedmiotu umowy w 
terminie, 1.5. wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń 
obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części 
lub całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie 
mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością); 1.6. 
wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 
zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością); 1.7. 
konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań; 1.8. zmiany zakresu 
przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
dla całości lub części dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być 
spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy (tj. m.in. ewentualnym brakiem przyznania środków z zewnętrznego źródła 
finasowania; które skutkować będzie rezygnacją z realizacji poszczególnych etapów 
zamówienia.) 1.9. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia 
robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się 
je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub 
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 
Projekt taki wymaga zatwierdzenia przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz akceptacji Zamawiającego, w formie pisemnej, 2. Wynagrodzenia umownego, w 
przypadku zmiany: 2.1. stawki podatku od towarów i usług; 2.2. wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 
U. z 2017 r. , poz. 847 z późn. zm.); 2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 



 
zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę 2.4. obniżenia wynagrodzenia na skutek ograniczenia rzeczowego zakresu 
przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy okaże się, że 
określone elementy nie są konieczne z punktu widzenia celu realizacji niniejszej umowy, co 
spowoduje uznanie ich jako zbędne – w takim wypadku w zakresie zaniechanym 
wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało; w przypadku odstąpienia od danego 
elementu przedmiotu umowy, obliczenie niewykonanej części nastąpi na podstawie ustalenia 
procentowego lub kwotowego w stosunku do wartości całego elementu; 2.5. zmiany 
wynagrodzenia na skutek zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych 
rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dla całości lub części dokumentacji 
projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-10-18, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


