Dz.U./S S77
21/04/2021
195942-2021-PL

1 / 10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195942-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Pruszków: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2021/S 077-195942
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 2/4
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-802
Państwo: Polska
E-mail: michal.meczkowski@ecmg.pl
Tel.: +48 606145428
Faks: +48 227391368
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tworki.eu
Adres profilu nabywcy: http://www.tworki.eu
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów pawilonów I i VIIB MSCZ w
Pruszkowie
Numer referencyjny: ZP/AM/5/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem inwestycji pn.:„Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów
pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie” jest remont, przebudowa pawilonu I i pawilonu VIIB Mazowieckiego
Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w (05-802) Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4
wraz z częściową dostawą wyposażenia.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w systemie „zaprojektuj, wybuduj” wraz z dostawą mebli.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Województwa Mazowieckiego umowa nr 156/UMWM/07/2019/
NW–I-I/D z dnia 6 sierpnia 2019 r. oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
umowa nr 172/2019/Wn07/OA-TR-ku/D z dnia 7 czerwca 2019 r.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000 Meble medyczne
33900000 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
39130000 Meble biurowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 199/6, obręb 25 Pruszków, przy ul. Partyzantów 2/4 w
Pruszkowie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w systemie „zaprojektuj, wybuduj” wraz z dostawą mebli.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 199/6, obręb 25 Pruszków, przy ul. Partyzantów 2/4 w
Pruszkowie.
2

Przedmiot zamówienia obejmuje pawilon I (budynek nr 24) o powierzchni użytkowej ok. 4 209 m i pawilon
2

VIIB (budynek nr 17) o powierzchni użytkowej ok. 1 280 m . Budynki wchodzące w skład kompleksu obiektów
szpitalnych powstały w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Decyzją z dnia 2 stycznia 1987 r. zostały wpisane
do rejestru zabytków pod nr 1281.
Realizacja inwestycji ma doprowadzić do stworzenia bazy lokalowo-technicznej zaspokajającej potrzeby
szpitala, zgodnej z obecnymi przepisami budowlanymi, sanitarno-higienicznymi i bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także wymogami specjalistycznymi, jakie nakładają przepisy szczególne.
Termin gwarancji wynosi 3 (trzy) lata od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia – daty podpisania
protokołu końcowego przez zamawiającego dla ostatniego z obiektów.
Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia – daty podpisania protokołu
końcowego przez zamawiającego dla ostatniego z obiektów.
Zamawiający określił terminy pośrednie wskazanie w załączniku nr 5 – projekt umowy.
Pełen opis przedmiotu zmówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – OPZ i dokumentach do niego
złączonych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie personelu / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: metoda organizacji zadania inwestycyjnego / Waga: 10 %
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Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowa gwarancja / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje że przewiduje możliwość podjęcia decyzji o unieważnieniu przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp, jeżeli środki publiczne, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć́ na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 108 ust.
1pkt 1 Pzp;
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt a – art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp;
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności – art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;
d) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
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odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);
f) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia –art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;
g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności – art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;
h) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury – art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe określone w
pkt VII SWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN (słownie:
trzy miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ocena spełniania ww. warunek udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum) będzie dokonywana łącznie (wartość stanowiąca o spełnianiu warunku
będą zsumowane z dokumentów składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
b) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000
PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się́ o zamówienie wymagania dotyczące przychodów
rocznych określone w pkt b będą oceniane łącznie poprzez zsumowanie wykazanych przychodów netto
wykonawców występujących wspólnie przed wyliczeniem średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające spełnienie warunków:
a) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność́ kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed
jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć́ wymaganych przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej lit a i b, wykonawca składa inne podmiotowe
środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają́ spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, co najmniej:
a) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie, budynku należącego do klasy 1264
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 10 000 000 PLN
netto (dziesięć milionów zł netto) każda i powierzchni całkowitej objętej zakresem każdej z wskazanych robót co
2

najmniej 1 500 m ;
b) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie, budynku, wpisanego do rejestru
zabytków lub znajdującego się na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub znajdującego się na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków, o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN netto (pięć
milionów zł netto).
Ponadto w zakresie wskazanych robót spełniającej warunki z punktu a i b powyżej wykonawca łącznie wykonał
co najmniej:
— roboty budowlane konstrukcyjne oraz roboty wykończeniowe,
— instalacje elektryczne, w tym niskoprądowe instalacje teletechniczne,
— instalacje branży sanitarnej, w tym instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
— instalacje gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny, oraz dla co najmniej jednej z
wykazanych robót konieczne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Wykonawca może wskazać jedną inwestycję spełniającą więcej niż jeden z powyższych warunków a, b. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe warunki będą oceniane łącznie dla
członków konsorcjum.
W zakresie dysponowaniem osobami, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim potencjale, w tym:
a) kierownik budowy:
I. osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
II. wymagane doświadczenie z okresu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu
funkcji kierownika budowy przy co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie
budynku/budynków należącego do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, gdzie okres
pełnienia funkcji kierownika budowy wynosił minimum 8 miesięcy, ponadto wykazana robota spełnia warunki:
2

— roboty dotyczyły budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 500 m ,
— wartość roboty co najmniej 10.000.000 złotych netto;
b) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych:
I. osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
II. doświadczenie z okresu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji
kierownika robót instalacyjnych (instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych), przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/
2

budynków, robota dotyczyła obiektu o powierzchni całkowitej co najmniej 1 500 m a zakres robót obejmował
wykonanie co najmniej instalacji wod.-kan. oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:
I. osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
II. doświadczenie z okresu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika
robót elektrycznych przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku/
2

budynków robota dotyczyła obiektu o powierzchni całkowitej co najmniej 1 500 m a zakres robót obejmował
wykonanie: instalacji elektrycznych;
d) projektant w specjalności architektonicznej:
I. osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do projektowania w specjalności
architektonicznej;
II. doświadczenie z okresu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji
projektanta w specjalności architektonicznej, polegające na wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej
(obejmująca projekt budowlany i projekt wykonawczy), której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub
przebudowa budynku/budynków należącego do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych,
2

dokumentacja dotyczyła obiektu o powierzchni całkowitej co najmniej 1 500 m i szacowanej wartości roboty
(całość inwestycji) co najmniej 10 000 000 PLN netto;
III. doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta w specjalności architektonicznej, polegające na wykonaniu co
najmniej 1 dokumentacji projektowej, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku
wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub
znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków szacowanej wartości roboty (całość inwestycji) co
najmniej 5 000 000 PLN netto.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe warunki będą oceniane
łącznie dla członków konsorcjum. Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania określonym wyżej
doświadczeniem, uprawnieniami i kwalifikacjami przez jedną osobę w dwóch lub więcej obszarach, określonych
w podpunktach a–d powyżej. SWZ precyzuje definicje dla przedmiotowych warunków.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków:
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 15 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź́ inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać́ tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji
robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa
w pkt c powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę́ do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień́, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie zostały precyzyjnie określone w
SWZ.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy – załącznik do SWZ.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp o wartości 30 %
szacowanej wartości zamówienia w zakresie robót budowalnych dotyczących budowy/rozbudowy dodatkowych
powierzchni kubaturowych wraz z instalacjami, zagospodarowania terenu, dróg dojazdowych lub p.poż. wraz z
sieciami do nich należącymi.
Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie w formie określonej w pkt XVII SWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/07/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów
2/4, 05-802 Pruszków, POLSKA, budynek Dyrekcji, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych (pok. nr 20) 3.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert dokonane zostanie za pośrednictwem platformy Josephine Proebiz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN w formie określonej art. 97 ust. 7 Pzp.
Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia będzie składał podmiotowe środki dowodowe
określone w pkt VII SWZ takie jak: Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ, informację z KRK
w zak art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp (w wskazanym zakr.) sporzą. nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed jej złożeniem, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakr. art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wyst. nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności: zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, odpis lub informację z KRS lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz. nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Informację z
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, sporządzoną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem; oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, SWZ wskazuje na odpowiednie dokumenty dla podmiotów
zagranicznych.
W odniesieniu do warunku określonego w V 3 i 4 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą́ polegać́ na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają́ roboty budowlane do
realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
zobowiązani są do dołączania do oferty oświadczenia zgodnie z art. 117 ust 1 pkt 4 Pzp, z którego będzie
wynikało, które roboty budowlane wykonają́ poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączania do oferty oświadczenia zgodnie z art. 117 ust 1 pkt 4 Pzp.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby o których mowa w art. 118 Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych. Wykonawca dla podmiotów o których mowa w art. 118 Pzp jest zobowiązany
przedstawić dokumenty podmiotowe potwierdzajcie brak podstaw do wykluczenia, zgodnie z wymaganiami
SWZ.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w
ogłoszeniu, SWZ oraz w obowiązujących przepisach prawa.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia
podpisem zaufanym.
6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
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jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w
terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa Izby, przysyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2021
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