
 

Znak sprawy; ZAM/12-I/2020  
                                     

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

 

Ogłoszenie nr 557456-N-2020 z dnia 2020-07-02 r. 
 
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; zamowienia@szpitalwolomin.pl 
                                    
 ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:   

  
„„WWyykkoonnaanniiee  rreemmoonnttuu  ppoommiieesszzcczzeeńń  ddllaa  ppoottrrzzeebb  SSzzppiittaallnneeggoo  OOddddzziiaałłuu  RRaattuunnkkoowweeggoo  oorraazz  NNooccnneejj  PPoommooccyy  
LLeekkaarrsskkiieejj  nnaa  ppaarrtteerrzzee  ww  bbuuddyynnkkuu  ggłłóówwnnyymm  SSzzppiittaallaa  MMaattkkii  BBoożżeejj  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww  WWoołłoommiinniiee  
rreeaalliizzoowwaanneeggoo  ww  IIII  eettaappaacchh””  
  
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. 
a) formularz SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Szpitala:  www.szpitalwolomin.pl  - bezpłatnie 
b) kserokopie – koszt 30 zł brutto,  
 
 
TERMIN ( OKRES ) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 
Termin realizacji  całości zamówienia  – maksymalnie do 30.11.2020 roku. 
 
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE (W %): 
 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał 
wykluczeniu z postępowania 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał 
wykluczeniu z postępowania 

14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Punkt Nr 
kryterium 

Kryterium Waga  

14.2 1  CCEENNAA    [[CC]]   

C  =  ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt 
     gdzie:  

C  - ilość punktów przyznana za cenę oferty, 
   Cmin – cena najniższa wśród ofert,  

     Cbad  - cena oferty danego wykonawcy 

60 pkt 

14.3 2  OOKKRREESS  GGWWAARRAANNCCJJII  II  RRĘĘKKOOJJMMII  [[GG]]  
  

**))  WW//ww  kkrryytteerriiuumm  ddoottyycczzyy  wwyykkoonnaanniiaa  pprraacc  pprroojjeekkttoowwoo--bbuuddoowwllaannyycchh..  
  
1) okres gwarancji i rękojmi 36 m-y  - 0 pkt.  
2) okres gwarancji i rękojmi 48 m-y - 15 pkt.  
3) okres gwarancji i rękojmi 60 m-y - 20 pkt.  
 
Długość gwarancji i rękojmi liczona będzie od daty podpisania 

20 pkt 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3  

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


Punkt Nr 
kryterium 

Kryterium Waga  

bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy lub w dacie 
protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia 
Uwaga! W przypadku:  

• wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi 
dłuższego niż 60 m-y  –  Zamawiający przyjmie do oceny 60 m-y;  

• wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszej 
niż 36  m-y  – Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

• nie wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi w  
formularzu ofertowym  – Zamawiający odrzuci ofertę jako 
niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;  

• Przy ocenie tego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę 
długość gwarancji i rękojmi wpisany do druku Formularz ofertowy - 
załącznik 1 do SIWZ. 

14.4. 3  IILLOOŚŚĆĆ  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  [[RR]]  
  
Podstawą obliczenia punktów w kryterium  iilloośśćć  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh powyżej 
1.000 000,00 zł brutto będzie: 
 

1) 2 roboty budowlane powyżej  1.000 000,00 zł brutto -  0 pkt.  
2) 3 roboty budowlane powyżej 1.000 000,00 zł brutto  -  5 pkt.  
3) 4 roboty budowlane powyżej 1.000 000,00 zł brutto  - 10 pkt. 
4) 5 robót budowlanych powyżej 1.000 000,00zł brutto - 15 pkt. 

Uwaga! W przypadku:  

• wskazania przez Wykonawcę mniej niż 2 roboty budowlane  – 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę który nie wykazał  spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu 

• wskazania przez Wykonawcę  więcej niż 5 robót budowlanych  –  
Zamawiający przyzna punkty za  5 robót  

• nie wskazania przez Wykonawcę robót budowlanych  w  formularzu 
ofertowym  – Zamawiający wezwie do uzupełnienia, ale nie 
przyzna punktów  

• Przy ocenie tego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę 
roboty budowlane wpisane do druku Formularz ofertowy - załącznik 
1 do SIWZ. 

15 pkt 

14.5 4 TERMIN REALIZACJI  [T] 

Podstawą obliczenia punktów w kryterium termin realizacji: 

Termin realizacji zamówienia do 15.11.2020r. – 5 pkt 

Termin realizacji zamówienia do 30.11.2020r. – 0 pkt 

5 pkt 

 

Cena oferty:  
PPoo  ==  CC    ++  GG  ++  RR  ++  TT 
gdzie we wzorach:  

Po - łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie  
C   - punkty za cenę  
G   - punkty w kryterium długość gwarancji i rękojmi 
R   - punkty w kryterium ilość robót budowlanych 
T   - punkty w kryterium termin realizacji 

Maksymalna ilość punktów 100 pkt = 100% 
 
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 17.07.2020 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 17.07.2020 r, godz.11.30. 
                                                                                                                                                                                       
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 7 500,00 zł ( siedem tysięcy pięćset 
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 ) 


