
Gdańsk: INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKACH POW NFZ 

W GDAŃSKU PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148 

Numer ogłoszenia: 22865 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki , ul. Marynarki Polskiej 148, 

80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 7512500, faks 058 7512516. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-gdansk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKACH POW 

NFZ W GDAŃSKU PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane polegające na: Zadanie 1 - wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku A Pomorskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na terenie działki nr 347-3 obręb 58, przy ul. Marynarki Polskiej 

148 w Gdańsku; Zadanie 2 - wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku B Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia, na terenie działki nr 347-5 obręb 58, przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku. 

2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do 

niniejszej SIWZ, na którą się składają: -projekt budowlany; -szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót (STWiORB); -przedmiar robót. 3)Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień (CPV): 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 - Roboty instalacyjne 

wodno - kanalizacyjne i sanitarne 45310000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 4)Zamawiający informuje, że roboty objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w 

funkcjonującym obiekcie. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób 

ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników 

Zamawiającego. Wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane 7 dni w 

tygodniu, z tym, że od poniedziałku do piątku prace wykonywane w godzinach od 7:00 do 16:00 wymagają 

szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. Roboty uciążliwe dla pracowników czy petentów takie jak wykucia, 

pylące czy hałaśliwe mogą być wykonywane wyłącznie po godzinie 16:00 w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego 

znajdującego się w pomieszczeniach. Każdorazowo po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do 

przywrócenia porządku w pomieszczeniach umożliwiającego pracownikom i współpracownikom Zamawiającego 

przystąpienie do wykonywania obowiązków służbowych od godziny 7:00 dnia następnego. W sobotę i niedzielę 

prace pylące oraz hałaśliwe mogą być wykonywane w godzinach od 6:00 do 22:00. Zamawiający wymaga 

ponadto, by Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przygotował Harmonogram 

Robót uwzględniający powyższe uwarunkowania i na bieżąco informował Zamawiającego o jego realizacji, który 

uwzględni kolejność pomieszczeń, w których wykonywane będą prace. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji 

przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji. 



5)Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji oraz rękojmi na wszystkie zamontowane urządzenia i 

wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres pięciu (5) lat, liczony od daty podpisania protokołu 

bezusterkowego odbioru końcowego. 6)Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w okresie gwarancji 

konserwacji urządzeń w ilości wymaganej przez producenta urządzeń, nie mniej niż dwa (2) razy w roku, w ramach 

wynagrodzenia wynikającego z umowy. 7)Usługi gwarancyjne będą świadczone według następujących zasad: w 

przypadku awarii sprzętu czas reakcji serwisowej, rozumianej jako przyjazd zespołu serwisowego na miejsce 

awarii, wynosi do 24 godzin od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia drogą e-mailową lub faksem, czas 

usunięcia awarii wynosi do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia drogą e-mailową lub 

faksem, a w przypadku awarii urządzeń, które wymagałyby wymiany na nowe, czas na naprawę wynosi do 10 dni 

roboczych. 8)Zamawiający wymaga, aby wszystkie użyte urządzenia i materiały do realizacji zamówienia posiadały 

atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej (dopuszczone do obrotu zgodnie z 

ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881 ze zm.). 9)Stosowanie 

elektronarzędzi na placu budowy wymaga spełnienia odpowiednich warunków w zakresie ochrony BHP i 

przeciwporażeniowej. 10)W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub urządzeń lub normy, o których mowa w 

art. 30 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych pod 

warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji 

załącznik nr 7 i 8 SIW/. 11)Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie w sprawie parametrów 

technicznych oferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do SIWZ. 12)Zamawiający dopuszcza 

możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać z 

przedstawicielem Zamawiającego - p. Dariuszem Litwinko - Tel. 601-460-071 lub osobą przez niego wskazaną.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, tj. zakończył (rozpoczęcie 

mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem urządzeń, każda o wartości 

co najmniej 500.000,00 zł brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą do pełnienia 

funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W zakresie wskazanej powyżej specjalności Zamawiający 

uzna także odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych 

tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

UE z dnia 18 marca 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394). Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



1.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 2, w przypadku gdy: 1)z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwe 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że nastąpiły 

obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia okoliczności mające wpływ na termin wykonania umowy, a nie leżące 

po stronie Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uzasadniające przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy, 2)okoliczności siły wyższej uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe 

wykonanie zobowiązań umownych, z uwzględnieniem postanowień § 12 ust. 3, 3)działania osób trzecich 

uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

stron. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość uzasadnionej przez Wykonawcę konieczności zmiany osób 

wskazanych w § 4 ust. 2. Zmiana taka będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wskaże osobę/osoby 

spełniającą wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i gdy zmianę taką zaakceptuje 

Zamawiający. 3.Zmiany, o których mowa w ust. 1-2 mogą być dokonane tylko na pisemny wniosek Wykonawcy. 

4.Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: 1)zgodnej woli stron, 2)zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.nfz-gdansk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Fundusz Zdrowia 

Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, pokój 104 - I piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2013 

godzina 10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-

865 Gdańsk, - lada podawcza ( parter). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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: nie 

 


