
               Warszawa, dnia  ….08.2017 r. 

 

 
 

 
ZAPYTANIE OFERETOWE 

 
 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zaprasza 
do składnia ofert na remont instalacji elektrycznych wewnętrznych dla pomieszczeń Zespołu 
Medycznego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie  
przy ul. Szaserów 128, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 1, projektem 
(załącznik Nr 2) oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy (załącznik Nr 3). 

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie w celu sprawdzenia 
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania oraz 
uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Wyklucza się bowiem możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 
Termin wykonania: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
 
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: 
• dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 pln brutto; 

b) zdolności technicznej lub zawodowej. W ramach przedmiotowego warunku 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę przedstawił: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonywania 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; 

Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych 
polegających co najmniej na: 

� wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie 
lub remoncie instalacji elektrycznych w tym co najmniej jedna powinna być realizowana 
dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą, której zakres prac jest podobny do 
przedmiotu zamówienia o wartości minimum brutto 800 000,00 złotych (słownie: 
osiemset tysięcy złotych); 

 
WOJSKOWE CENTRUM 

KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1,  ul. Koszykowa 78 



Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia powyższych warunków, przy czym 
warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub zamówień 
odrębnych. 

• wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za 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.  

Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda co najmniej: 

� kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych - wymagane co najmniej 5 letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz posiadanie uprawnień do 
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez 
ograniczeń), 

Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie uprawnienia 
budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 
156,poz. 1118 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie ( Dz. U. z 
2006r., Nr 83,poz. 578), a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia 
osób w zakresie wymienionym w wykazie oraz przynależność tych osób do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego. 

 
 
1) Cena brutto (z podatkiem VAT) – waga kryterium 95 % 

       Najniższa cena oferty 
Liczba punktów w kryterium =  ---------------------------------  x  95 pkt 

        Cena oferty badanej 
2) Termin płatności za wykonane usługi  – waga kryterium 5% 

        Liczba punktów przyznanych badanej ofercie 
Liczba punktów w kryterium =  ----------------------------------------------------------------  x 5 pkt 

    Najwyższa liczba punktów spośród ważnych ofert 
Punkty będą przyznawane na poniższych zasadach: 
0 punktów - termin zapłaty faktury wynoszący minimum 30 dni od dnia otrzymania przez 
zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
1 punkt – za każde dodatkowe 6 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu wynoszącego 
60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
Zamawiający zastrzega, że minimalny, wymagany termin płatności za wykonaną usługę 
wynosi 30 dni. 
UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zapłaty wynoszącego 
powyżej 60 dni, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 
60 dni. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu: metoda spełnia/nie spełnia. 



Termin składania ofert: do godziny 9:00 dnia 06.09.2017 r.  
Oferty należy przesłać na adres: 
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 
ul. Koszykowa 78 
00-671 Warszawa  
lub adres e-mail: zt@wckik.pl 
Osoba do kontaktu:  Rafał Kurbanowski (261 845 575). 
 
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.wckik.pl do dnia 15.09.2017 r. 
 


