Zapytanie ofertowe nr 1/2021/ZO z dnia 01.02.2021 r.
na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań
inwestycyjnych
pn.: „Modernizacja Oddziału Okulistyki Szpitala
w Wołominie” oraz ,,Modernizacja Apteki Szpitala w Wołominie”

.

ZATWIERDZIŁ:

Wołomin, 01.02.2021 r.
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Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu
(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem jest opracowanie
programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja Oddziału Okulistyki
Szpitala w Wołominie” oraz ,,Modernizacja Apteki Szpitala w Wołominie”
I. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3
NIP 125-09-31-792
REGON 000310315
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno-technologicznej oraz programu
funkcjonalno-użytkowego dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. „Modernizacja Apteki Szpitala w Wołominie”
2. „Modernizacja Oddziału okulistyki Szpitala w Wołominie”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 1 i 2 do treści niniejszego
zapytania.
III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. W okresie ostatnich 3 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy z to w tym okresie
wykonali co najmniej cztery usługi polegające na przygotowaniu kompletnego Programu
Funkcjonalno –Użytkowego obiektów szpitalnych dla inwestycji o wartości nie mniejszej niż
2 000 000 zł każda.
2. Wykażą, że będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co
najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji
technicznych w budownictwie
b) 2 osoby z wyższym wykształceniem technicznym, które posiadają doświadczenie przy
realizacji co najmniej dwóch kompletnego Programów Funkcjonalno -Użytkowych
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa:
1. Załącznik nr 3 – Wykaz usług wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wyklinania i podmiotów

na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
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zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego te usługi zostały wykonane.
2. Załącznik nr 4 –Wykaz osób skierowanych do przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
6 tygodni od dnia podpisania umowy ze Szpitalem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie –
ul. Gdyńska 1/3; 05-200 Wołomin,

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wypełniony w języku polskim formularz „OFERTA”, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy przesłać drogą
mailową na adres: zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl
do dnia 08 lutego 2021 r. do godz. 12:00.
2. Przesłane w ten sposób dokumenty powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub przez osobę
należycie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie zeskanowane w sposób
zapewniający ich pełną czytelność. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów opatrzonych
podpisem elektronicznym
3. Umowa zostanie sporządzona wg projektu przygotowanego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Wołominie
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert.
5. Jeżeli informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać, że nie mogą być one udostępniane.
6. W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając,
w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
a. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mającą wartość gospodarczą;
b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu
Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako
tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona
VI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
Zgodnie z wskazanymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 tj.
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Cena -100 %
VIII. WYBÓR OFERTY
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony o terminie
podpisania umowy. O wyborze oferty, oferenci zastaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą maila.
IX. WYNAGRODZENIE:
Zapłata z tytułu wykonanej usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy
czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku,
gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu
roboczym następującym po tym dniu.

X. ODRZUCENIE OFERT:
Odrzuceniu podlegają oferty:
− których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
− złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym zapytaniu
XI. INNE
1. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że
skontaktuje się tylko z wybranymi Wykonawcami.
3. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi
zastrzeżeń
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO:
Klauzula informacyjna wypełniająca obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w przypadku
zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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 Barbara Herbreder,
• zgodnie z art.37 ust.1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Barbara Herbreder, e-mail:
rodo@szpitalwolomin.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; a także podmioty
prowadzące kontrole zamówień publicznych lub rozpatrujące odwołania w toku prowadzonych
postepowań;
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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, a także do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub umów o
dofinansowanie, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków zagranicznych;
podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi
rozpatrzenie złożonej oferty;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, 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
danych 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.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o których mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą;
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych
należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w
art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (art.13 ust.4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO
względem osób fizycznym, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest (o ile dotyczy to wykonawcy) do złożenia w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO

ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Wykaz usług
Wykaz robót
Istotne postanowienia umowy
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