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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 

Tel. (048) 368 17 01 
e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl 

 

Iłża, dnia 13 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do 

złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 PLN 

netto do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) w związku z art. 6a ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) na : 

 

„Remont i modernizację istniejącego budynku tlenowni  

w związku z Covid 19” 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża 

tel.: (48) 368 17 00 

fax: (48) 368 17 19 

strona internetowa: https://www.szpitalilza.com.pl/  

 

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja istniejącego budynku 

tlenowni. Budynek tlenowni stanowi niezależny obiekt budowlany o powierzchni 

użytkowej 29 m2. Budynek murowany z pustaka żużlowego, pokryty blacha trapezową. 

Obiekt wyposażony w rampę rozładunkową. Wewnątrz budynku znajdują się dwa 

pomieszczenia o powierzchni 14,5 m2.  

Zakres prac obejmuje: 

1. Wykonanie renowacji posadzki – dopuszcza się wykonanie nawierzchni z żywic 

lub innego materiału o podwyższonej odporności na uszkodzenia. 

2. Wymianę drzwi wejściowych do tlenowni 2 szt.  (146cmx268cm) - drzwi o klasie 

odporności ogniowej co najmniej IE60. Dopuszcza się montaż drzwi jedno i/lub 

dwu skrzydłowych, pełnych o wysokości min 210 cm. 

3. Wykonanie renowacji sufitu  - wykonanie paroizolacji co wiąże się ze zdjęciem 

dachu i ponownym założeniem oraz wykonaniem obróbek blacharskich wraz 

z orynnowaniem. 

4. Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych – usuniecie spękań, naprawa ubytków 

tynku, malowanie. 

5. Wykonanie renowacja elewacji (zalecany styropian 2-5 cm oraz tynk). Na nowej 

elewacji wykonanie napisu TLENOWNIA w kolorze niebieskim. 

6. Wykonanie renowacji rampy rozładunkowej. 

7. Wykonanie opaski z kostki wokół tlenowni 0,5m. 

8. Wymiana okien - 2 szt. 

9. Montaż schodów kratowych. 

10. Modernizację instalacji elektrycznej w tym wymiana złącza kablowego.  

11. Montaż instalacji ppoż. Instalacja ppoż może stanowić samodzielny system lub 

może zostać podłączona do istniejącej sieci ppoż szpitala. 

12. Montaż monitoringu składającego się z co najmniej 2 kamer pracujących w dzień 

i w nocy, rejestratora, instalacji alarmowej sygnalizującej dźwiękowo i wizualnie  

próbę nieautoryzowanego wejścia. 

13. Montaż układ redukcji tlenu (2x20 butli) wraz z oprzyrządowaniem. Układ 

wyposażony w przyłącze umożliwiające podłączenie źródła zewnętrznego tlenu 

sprężonego, np. cysterna, wiązka butli. 

14. Montaż instalacji alarmowej sygnalizującej podwyższone stężenie tlenu w 

obiekcie.  
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Wykonawca zrealizuje zadanie z zachowaniem następujących zaleceń: 

1. Przed zgłoszeniem do odbioru dokona rozruchu instalacji i urządzeń; 

2. Wykona konieczne instrukcje wraz z przeszkoleniem personelu; 

3. Wszystkie prace nie mogą zakłócić 24-ro godzinnej pracy szpitala; 

4. Całość robót musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami BHP, Polskimi 

Normami, przepisami p.poż, wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, 

przepisami Prawo Budowlane; 

5. Wykonawca zorganizuje pomieszczenia magazynowe i socjalne zaplecze dla 

pracowników na własny koszt; 

6. Transport wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania zapewnia 

Wykonawca na własny koszt; 

7. Wszelkie prace powinny być wykonane przy użyciu sprzętu będącego w 

dyspozycji Wykonawcy; 

8. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach 

(także w wersji elektronicznej); 

9. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego wywożenia odpadów i ich 

utylizację na własny koszt; 

10. Pracownicy wykonujący zlecenie muszą posiadać wymagane prawem 

uprawnienia budowlane (dotyczy nadzoru i wykonawstwa); 

11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zlecającego o wszelkich 

napotkanych przeszkodach i naruszeniach prawa budowlanego podczas realizacji 

zadania; 

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 36 miesięcy gwarancji na cały 

przedmiot zmówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zlecenia; 

13. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim tygodniu gwarancji, 

a stwierdzone usterki zostaną naprawione niezwłocznie w ramach udzielonej 

gwarancji. 

 

 

III.  Możliwość odbycia wizji lokalnej  

Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza 

termin na odbycie wizji lokalnej w dniach od 19.04.2022 do 21.04.2022r. w godzinach 

od 10:00 do 14:00. Osoba odpowiedzialna w tym zakresie po stronie zamawiającego to 

Kierownik Działu Techniczno-Administracyjno-Gospodarczego – Hubert Wasila, nr tel. 

do kontaktu: 605 972 103. 

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty 

bez odbycia wizji lokalnej. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 

1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
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2. posiadający wiedzę i doświadczenie, w szczególności posiadający doświadczenie 

związane z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, 

3. dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, będący w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

gwarantującej wykonanie zamówienia. 

 

V. Termin realizacji zamówienia: 

Do 30 listopada 2022 roku 

 

VI. Forma i miejsce złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

na adres e-mail:  eunijne@szpitalilza.com.pl  

2. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty – 22 kwietnia 2022 r. do godz.: 12:00.  

3. Otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:30. 

4. O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed 

upływem terminu składania ofert. 

6. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana 

oferta 

z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”. 

7. Po zebraniu i analizie ofert SPZZOZ Szpital w Iłży zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ostatecznego wyboru 

oferty. 

 

VII. Kryteria oceny oferty: 

 

Kryterium Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 

60% 60             Cena najtańszej oferty 

C =-----------------------------------------x 60 pkt 

            Cena badanej oferty 

Okres gwarancji 

i rękojmi 

40% 40 Minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesiące 

- 0 pkt 

Okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt 

Okres gwarancji 60 miesięcy - 40 pkt 

 

Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT 

za wykonanie prac objętych zamówieniem wszystkich kosztów związanych 

z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z jego wykonaniem, 

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów, do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
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Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

 

VIII. Instrukcja dla oferenta: 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy 

złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Odpowiedzi należy składać na 

adres e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl  

6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

7. Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

8. 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. 

 

IX. Ogłoszenie wyników: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny. 

Zamawiający niezwłocznie zleci wykonanie usługi wybranemu Wykonawcy. O wyborze 

oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną 

Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym  zapytaniu  ofertowym, oraz 

zamieszczając niniejsze zawiadomienie na stronie BIP Szpitala w Iłży - 

http://bip2.szpitalilza.com.pl/index.php  

 

X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści zapytania 
ofertowego, informacja o sposobie komunikowania się z Wykonawcami: 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie z prośbą o wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego pocztą elektroniczną na adres eunijne@szpitalilza.com.pl 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął w ostatnim dniu 

przewidzianym do składania ofert, zamawiający może pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

3. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach dotyczących zapytania 

ofertowego wyznacza się następujące osoby :  

W sprawach proceduralnych - Inspektor ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Nowak, 

tel. 516 150 282  

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania - Kierownik Działu Techniczno-

mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
http://bip2.szpitalilza.com.pl/index.php
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
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Administracyjno-Gospodarczego 

Hubert Wasila, telefon: +48 605 972 103  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

I. Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO. 

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 1)”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, 27 100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielny m Publicznym Zespołem 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży jest Mateusz Szczypior, kontakt: 

iod@szpitalilza.com.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Remont i modernizację 

istniejącego budynku tlenowni w związku z Covid 19”, prowadzonym z wyłączeniem 

stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych 

6) obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 

mailto:iod@szpitalilza.com.pl
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przepisy RODO; 

9) 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 pod stawie 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 
 

UWAGA: 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany d o wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalnoprawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO RODO1)), 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 (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których 

dane po średnio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 

ust. 5 RODO.  

 

Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane został y przekazane w związku z udziałem Wykonawcy 

w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO 

z godnie z Formularzem Oferty. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Katarzyna Nowak 
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