
 

Znak sprawy; ZAM/05/2020  

                                     
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

o wartości  nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.  
 

Ogłoszenie nr 505456-N-2020 z dnia 2020-01-23r. 
 

a) pełna nazwa zamawiającego: SSzzppiittaall  MMaattkkii  BBoożżeejj  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww  WWoołłoommiinniiee   
b) REGON: 000310315 
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 05-200  Wołomin, mazowieckie, wołomiński 
d) ulica, nr domu : Gdyńska 1/3 
e) numer tel.: 22  76-33-209                                 faks (22) 76-33-135 lub 340 
 
KONTAKT Z WYKONAWCAMI: 
       
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia , tel.(22)76-33-209, e -mail; zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl 
                                    
 ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  

  

RReemmoonntt  VV  ppiięęttrraa  BBuuddyynnkkuu  GGłłóówwnneeggoo  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  OOddddzziiaałłuu  CChhiirruurrggiicczznneeggoo  ..  
  
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CCPPVV;; 45000000-7;  
Miejsce wykonania zamówienia : Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie . 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
TERMIN ( OKRES ) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 

Termin realizacji zamówienia – 30.07.2020 roku. 
 
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE (W %): 

 

Nr kryterium Kryterium/zadanie waga [%] 

1 CCEENNAA    [[CC]]    60% 

2   OOKKRREESS  GGWWAARRAANNCCJJII  II  RRĘĘKKOOJJMMII  [[GG]]  10% 

3   IILLOOŚŚĆĆ  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  [[RR]]  15% 

4  POWIERZCHNIA NETTO [P] 15% 

 
a) formularz SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Szpitala:  www.szpitalwolomin.pl  - bezpłatnie 
b) kserokopie – koszt 30 zł brutto,  

 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY  
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP tj: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu , które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 
 

 
Miejsce i termin składania ofert: 
 
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr lokalu): KANCELARIA Szpitala ,ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin 

b) w terminie do 10.02.2020 r, godz.11.00 
 
Miejsce otwarcia ofert: 

 
a) miejsce otwarcia:  w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): budynek Administracyjny Szpitala pok. Nr 20 lub 35. 
b) termin 10.02.2020 r, godz.11.30. 

                                                                                                                                                                                       

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3  

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl
http://www.szpital.wolomin/


Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 
 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert. 

 
Wadium :    
 
Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych  00/100). 
Wadium może być wniesione w następujących formach:  

1)  pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 

 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w  Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, nr 48 8923 
0008 0150 7177 2015 0003 z dopiskiem na „Remont V piętra szpitala w Wołominie”, - dowód wniesienia wadium należy dołączyć do  
oferty.  

 
 

ZATWIERDZIŁ 

 

DYREKTOR 
[-] Grzegorz Krycki 

 

 (podpis osoby upoważnionej ) 


