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Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 
Remont części A Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. 
z o.o.

Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej przez Wykonawców.
Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na 10.12.2019 r. 11.00 – 13.00.

Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: 
koordynator ds. administracyjno-eksploatacyjnych - Stefania Korzeczek, tel. 606 957 808

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:

45.45.30.00 - 7 Roboty remontowe oraz renowacyjne
45.30.00.00 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zakres prac objętych zamówieniem:

Pomieszczenie 1
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejników c.o.
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego
 montaż instalacji telefonicznej
 montaż instalacji elektrycznej
 wykucie otworu drzwiowego i montaż ościeżnicy pomiędzy pomieszczeniem 1 a 2

Pomieszczenie 1a (WC)
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejnika c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego
 czyszczenie i renowacja fug i uzupełnienie silikonów

Pomieszczenie 2
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejników c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego
 montaż instalacji telefonicznej
 montaż instalacji elektrycznej



                                                                        

Pomieszczenie 2a (WC)
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejnika c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego
 czyszczenie i renowacja fug i uzupełnienie silikonów

Pomieszczenie 3
 demontaż płyty g/k okienka podawczego
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejnika c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego

Pomieszczenie 4
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejnika c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego 
 montaż okablowania kamery
 demontaż płyt g/k w okienku pomiędzy pomieszczeniami 4 a 5

Pomieszczenie 5
 demontaż ościeżnicy drzwiowej od strony holu windowego
 zabudowa otworu płytą g/k od holu windowego 
 demontaż przeszklonej ścianki działowej
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejników c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego
 uzupełnienie wykładziny podłogowej
 montaż okablowania kamery 

Pomieszczenie 5a
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejnika c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego
 czyszczenie i renowacja fug i uzupełnienie silikonów

Pomieszczenie 6
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejnika c.o.
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego 
 likwidacja kranu naściennego

Pomieszczenie 7
 szpachlowanie ścian i sufitu



                                                                        

 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejnika c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego
 montaż instalacji telefonicznej
 montaż instalacji elektrycznej

Pomieszczenie 8
 szpachlowane ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejników c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego

Pomieszczenie 8a
 szpachlowanie ścian i sufitu
 malowanie ścian i sufitu
 malowanie grzejnika c.o. 
 malowanie ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego
 czyszczenie i renowacja fug i uzupełnienie silikonów

Korytarz
 szpachlowanie ścian i sufitów
 malowanie ścian i sufitów
 montaż okablowania kamery

Wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia materiały pozostają po stronie Wykonawcy.

Zamawiający uzgodni z Wykonawcą lokalizacje gniazdek telefonicznych i elektrycznych po podpisaniu
umowy.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z
przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019
r., poz. 1843 t.j.). 

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta  powinna  spełniać  warunki  określone  w  niniejszych  „Szczegółowych  Warunkach  Konkursu
Ofert”.

Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”. 

Do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy.



                                                                        

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – pokój nr 19 

do dnia 13.12.2019 r. do godz. 12.00.

Rozdział V. Związanie ofertą

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VI   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

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

a) cena ofertowa – 100 pkt

2. Każdy  z  Wykonawców  w  ww.  kryteriach  otrzyma  odpowiednią  ilość  punktów,  wyliczoną
w następujący sposób:

a) cena ofertowa IP1 - maksymalnie 100 pkt - wg następującego wzoru:
wg następującego wzoru:

CN
IP1 =   -----   x  ZC

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP1 – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
ZC – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w
górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.

W przypadku błędnego  wypełnienia  formularza  ofertowego  z  zakresie  terminu  płatności  (np.  brak
wypełnienia tej części formularza) Wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 pkt a jako zadeklarowany
termin płatności Zamawiający przyjmie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość 
punktów wyliczoną w następujący sposób:



                                                                        

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej oraz drogą elek-
troniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących po-
stępowania są:

- w zakresie procedury postępowania:
Jacek Drażyk, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Stefania Korzeczek, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Klauzula informacyjna 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”,
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, tel.: 32 621 95 35, adres e-mail: sekretaria-
t@zoz.net.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 pod adresem poczty elektronicznej: m.czyzycka@zoz.net.pl
 pisemnie na adres siedziby Administratora

3. 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 na remont Oddziału Psychiatrii – część
A, nr 25/ZA/19  prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019
poz. 1429 t.j.);  

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres,  który  wyznaczony  zostanie  przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryj-

mailto:m.czyzycka@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl


                                                                        

nej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakłado-
wych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautoma-
tyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) 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 **;  
d) prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna

Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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. 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z prawem oraz nie może naruszać integralno -
ści protokołu oraz jego załączników.
**  Wyjaśnienie: prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – Załącznik nr 3.


