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Pilawa, dn. 15.06.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczące: Modernizacji kotłowni polegającej na dostawie i montażu kotła centralnego ogrzewania

wraz z osprzętem na potrzeby  SP ZOZ w Pilawie

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie
ul. Wojska Polskiego 16
08-440 Pilawa
Tel: 25/685-61-74
www.spzozpilawa.pl
email: spzozpilawa@poczta.onet.pl
Osoby do kontaktu: 
Tomasz Sygnowski,  tel. 25/685-61-74 – Kierownik SPZOZ

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone na podstawie art.  4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.U.2019.1843  t.j) –  wartość  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych
równowartości kwoty 30000 euro. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia  jest  modernizacja  kotłowni  gazowej  polegająca  na  wykonaniu  robót

instalacyjnych  w  szczególności  demontażu  starego  kotła  i  montażu  nowego  kotła  wraz  z
osprzętem. Szczegóły zamówienia zawiera  Załącznik Nr 1 i Załącznik nr 6 -stanowiący Przedmiar
robót.
2. Zamawiający informuje iż,  cena wskazana w ofercie   powinna zawierać wszystkie koszty

wynikające z zatwierdzonego i uzgodnionego projektu, w tym demontaż starego pieca, zakup,
dostawę  nowego  pieca  oraz  roboty  instalacyjno-montażowe  oraz  budowlane,  przekazanie
dokumentacji techniczno-powykonawczych, wszelkich niezbędnych instrukcji technicznych.

3. Zamawiający oczekuje dostawy kotła kondensacyjnego wiszącego gazowego
WOLF CGB-50 z kompatybilnym osprzętem i z gwarancją 5 lat (warunek gwarancji -
przeglądy roczne).

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

1 ) projektu wykonawczego branżowego modernizacji istniejącej kotłowni,
2) uzgodnienie projektu wykonawczego przez rzeczoznawcę ds. p. poż. 
3)  opracowani  ekspertyzy  technicznej  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  w  związku  z
lokalizacją kotłowni gazowej o mocy ponad 60 kW na kondygnacji podziemnej w budynku
przez rzeczoznawców: do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanego w trybie §
2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  (tekst
jednolity Dz. U. z2019 r.,poz. 1065.) w celu przedłożenia do KW PSP w Warszawie zgodnie z
pismem Komendanta  Głównej  Straży  Pożarnej  nr  BZ-III-026/122-2/12  z  dnia19 listopada

http://www.spzozpilawa.pl/


2012 r:
4)  uzyskanie  zgody  od  Komendanta  Wojewódzkiego  PSP  w  Warszawie  na  lokalizacje
kotłowni gazowej w piwnicy budynku 
5)  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
6)  projektu powykonawczego.

5. Do obowiązków oraz kosztów Wykonawcy  należeć będzie m.in. również.:
 uporządkowanie oraz przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczenia kotłowni w obrębie 

wykonywanych robót po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia,

 przeprowadzenie konfiguracji pracy kaskadowej urządzeń grzewczych, 

 przeprowadzenie prób rozruchowych i uruchomienie wraz z podłączeniem urządzeń 
grzewczych, oraz przeszkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi systemu 
grzewczego zainstalowanego, 

 przeprowadzenie prób szczelności oraz ciśnienia 

 uruchomienia i sprawdzenia aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX 
potwierdzone  protokółem

6. W związku z tym, że rozliczenie zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania zamówienia oraz jego wyceny zgodnie z wiedzą techniczną jaka
posiada z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Dostawę  wraz  z  montażem  należy  przygotować  w  sposób  umożliwiający  jej  realizację  przy
czynnym  obiekcie,  i  powinny  być  wykonywane  w  sposób  nie  kolidujący  z  jego
funkcjonowaniem.  W związku z  powyższym Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania  na
własny koszt i ryzyko: zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczeń socjalnych
dla  swoich  pracowników,  zapewnienia  miejsca  gromadzenia  odpadów  i  ich  usunięcia  oraz
wykonania  niezbędnego zabezpieczenia  prowadzonych prac,  ze  szczególnym uwzględnieniem
osób  przebywających  na  terenie  obiektu.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie
szkody majątkowe i osobowe spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

8. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji. 
9. Zastosowane  materiały  przy  realizacji  ww.  zamówienia  powinny  posiadać  dopuszczenia  do

obrotu  i  stosowania  w budownictwie  określone  w ustawie  „Prawo budowlane",  jak  również
uwzględniać specyfikę Zamawiającego. 

10. Wykonawca  wykonujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  zasad  BHP  
i  sanitarno-epidemiologicznych  oraz  zachowania  szczególnych  środków  bezpieczeństwa   
z uwagi na fakt prowadzenia robót na terenie funkcjonującego Szpitala.                             

11. Wykonawca  odpowiada  za  ewentualne  skutki  wynikłe  z  nieprzestrzegania  przepisów  BHP  
i p/poż.

Kod i nazwa zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  
44621200-1-kotły grzewcze
45332200-5-roboty instalacyjne hydrauliczne

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca  powinien  posiadać  wymagane  przepisami  prawa  niezbędne  uprawnienia  do
realizacji usługi, wiedzę, doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi  do  wykonania  usługi.  Ponadto  Wykonawca  powinien  znajdować  się  w  sytuacji
ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Rozliczenia  za  wykonaną  usługę  będą  dokonywane  w  formie  ryczałtu,  na  podstawie
wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT.

3. Należne wynagrodzenie  za  wykonaną usługę,  Zamawiający  dokona  przelewu na  rachunek
Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury.



V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Tomasz Sygnowski, Kierownik SPZOZ   tel. 25/6856174

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zadania ustala się na dzień 31 lipca 2020 r. 

VII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ICH WAGA 

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę na formularzu oferty Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę oferty otrzymuje maksymalną ilość punktów za te kryterium oceny ofert –
100 pkt. Ocena ofert pozostałych Wykonawców, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana
jako stosunek wartości najniższej ceny oferty do wartości z ofert badanych według wzoru:
CENA -100 %

C min.
C =------------ x 100 %

C bad.

gdzie: C – ilość punktów badanej oferty
C min. – najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, wypływająca z ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia

Za  najkorzystniejszą  w  ramach  przedmiotu  zamówienia  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska
najwyższą  liczbę  punktów.  Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  podpisana  umowa  według  wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych obejmujących
cenę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę w terminie 3 dni  roboczych od dnia wezwania
przez  Zamawiającego  do  podpisania  umowy  albo  odstąpienia  przez  wybranego  Wykonawcę  od
podpisania  umowy,  Zamawiający  może zawrzeć umowę z  Wykonawcą,  który  spełnia  wymagania
zapytania ofertowego i który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Formularz  Oferty  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  podpisany  przez  osobę  upoważnioną  do
reprezentowania  Wykonawcy  w  dopuszczonych  formach,  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego/kuriera, bądź osobiście do dnia  22 czerwca 2020r. do godziny 10:00 w Samodzielnym
Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Pilawie,  ul.  Wojska  Polskiego  16,  08-440  Pilawa,
Administracja  p. 9, decyduje data wpływu do Zamawiającego, ze wskazaniem w tytule, na kopercie,
oferta: 



dotyczy „Zapytanie ofertowe dot. Modernizacja kotłowni polegającej na dostawie i montażu
kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem  na potrzeby  SP ZOZ w Pilawie”

nie otwierać do dnia 22 czerwca do godziny 12:00

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
4. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  upoważnione  do  reprezentowania

Wykonawcy  zgodnie  ze  sposobem  reprezentacji  określonym  w  dokumencie  rejestracyjnym
Wykonawcy, który należy dołączyć do oferty, W przypadku podpisania ofert przez osoby nie
wymienione  w  dokumencie,  należy  do  oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo  powinno  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  poświadczone  za
zgodność  z  oryginałem  kopii  przez  notariusza  lub  osoby  wskazane  w  dokumencie
rejestracyjnym  Wykonawcy,  zgodnie  ze  sposobem  reprezentacji  określonym  w  tym
dokumencie. 

5. Wykonawca  może  zwracać  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienia  dotyczące  wszelkich
wątpliwości  związanych  z  ZAPYTANIEM,  przedmiotem  zamówienia,  sposobem
przygotowania i złożenia oferty.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.  Jeżeli
wniosek  o  wyjaśnienie  treści  ZAPYTANIA wpłynie  do  Zamawiającego nie  później  niż  do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA wpłynie po upływie terminu, o
którym  mowa  powyżej,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  Zamawiający zamieści  wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono Zapytanie. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania.

6. Oferta  musi  być  sporządzona  w języku polskim.  Każdy dokument  składający  się  na  ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

7. Zamawiający poprawi popełnione w ofercie omyłki pisarskie i rachunkowe. 
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  upoważnione  

do  reprezentowania  Wykonawcy  zgodnie  ze  sposobem  reprezentacji  określonym  
w  dokumencie  rejestracyjnym  Wykonawcy,  który  należy  dołączyć  do  oferty,  
W przypadku podpisania ofert przez osoby nie wymienione w dokumencie, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie
oryginału  lub  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  przez  notariusza  lub  osoby
wskazane  w  dokumencie  rejestracyjnym  Wykonawcy,  zgodnie  ze  sposobem  reprezentacji
określonym w tym dokumencie.

10. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany
w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
Poprawki  mogą  być  dokonane  jedynie  poprzez  przekreślenie  błędnego  zapisu  i  czytelne
wstawienie poprawnego.

11. Przed upływem terminu składania ofert,  Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty  lub  ją  wycofać.  Zarówno  zmiana  jak  i  wycofanie  oferty  winny  być  doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie  o  wprowadzeniu zmian lub  wycofaniu oferty  winno być  opakowane  tak,  jak
oferta,  a  opakowanie  winno  zawierać  dodatkowe  oznaczenie  wyrazem,  odpowiednio:
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTY:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.



XI. DOKUMENTY, które należy załączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy- stanowiący załącznik nr 2,
2. Przedmiar robót – załącznik nr 1 i załącznik nr 6
3. Oświadczenie- załącznik nr 4 

Wszystkie  dokumenty  muszą  być  podpisane  zgodnie  z  obowiązująca  formą  reprezentacji  firmy.  
W  przypadku  podpisywania  oferty  przez  osoby  nie  wymienione  w  dokumencie  rejestracyjnym
Wykonawcy,  należy  do  oferty  dołączyć  stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być
przedstawione  w  formie  oryginału,  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez
notariusza musi zostać dołączone do oferty.

XII. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którą część zamówienia
zamierza  zlecić  do  wykonania  podwykonawcy,  wraz  ze  wskazaniem  danych  kontaktowych
podwykonawców, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile jest to wiadome.

XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Cena oferty musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  na  każdym  etapie  jego

prowadzenia bez podawania przyczyny.
4. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej  „RODO”,
informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej w Pilawie  ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa, dalej SPZOZ w Pilawie
 inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Pilawie, jest Pani Stanisława Frelek, ema-

il: spzozpilawa@poczta.onet.pl, telefon kontaktowy. 25/6856174 w. 32;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związa-

nym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zosta-
nie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli  czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto-
matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  



− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1- Przedmiar robót
Załącznik nr 2- formularz ofertowy 
Załącznik nr 3- Projekt umowy 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie 
Załącznik nr 5 – Rzut pomieszczenia kotłowni
Załącznik nr 6 – Przedmiar robót budowlanych

Kierownik SPZOZ

Tomasz Sygnowski


