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Katowice, 28.11.2019r. 

 

 

Warunki udzielenia zamówienia (WUZ) o wartości szacunkowej przekraczającej 20 tys. PLN 
netto i nie przekraczającej 50 tys. PLN netto, (tryb: ROZEZNANIE RYNKU) 

 

Dotyczące 

realizacji usług robót budowlanych, usytuowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, 

przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na dostosowaniu w/w pomieszczeń na 

potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach. 

Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
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1.   Cel WUZ 

Niniejszy dokument stanowi Warunki Udzielenia Zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku. 
 

Celem WUZ jest otrzymanie ofert na realizacji usług robót budowlanych, usytuowanych w 

pomieszczeniach Zamawiającego, przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na 

dostosowaniu w/w pomieszczeń na potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 12.12.2019r. do 31.12.2019r. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 
701 i następne oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z 22 sierpnia 2019 r.) 
 
Zamawiającym jest: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach 
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o politykę zakupową Grupy EMC Instytut Medyczny 
SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław 
 
2.    Założenia merytoryczne WUZ 

 
2.1 Przedmiot WUZ  Przedmiotem WUZ jest usług robót budowlanych, usytuowanych w 

pomieszczeniach Zamawiającego, przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na 
dostosowaniu w/w pomieszczeń na potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach. 
Szczegółową specyfikację robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszego 
rozeznania rynku w ramach projektu DDOM EMC w Kowarach stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. 

2.2 Wymagany zakres oferty zawiera Załącznik nr 1 do WUZ.  
  

3.     Szczegółowe wymagania na temat oferty 

3.1. Oferta powinna uwzględniać zakres opisany w punkcie 2 WUZ (Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania). 

3.2. Nie ma możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 
3.3. W ofercie należy podać: 

• termin ważności oferty (minimum 30 dni) 

• termin płatności (preferowany 30 dni) 

• termin realizacji zamówienia od dnia 12.12.2019r. do 31.12.2019r. 
3.4. Wszystkie ceny ofertowe powinny zostać wyrażone w PLN w kwocie netto, brutto oraz 

z podaniem stawki i wartości podatku VAT. 
3.5. Oferenci nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
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przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

4. Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w 

postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta 

poddana zostanie ocenie punktowej.  

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium: 

• Cena – 100% 

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 

obciążeniami za osobodzień.  

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  

C = (Cmin : C0) x 100 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa 

cena spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie 

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zostanie złożone 

pisemne zamówienie na realizację przedmiotu postępowania na warunkach opisanych w 

ofercie.   

 

5. Do oferty należy załączyć: 

• Uzupełniony Załącznik nr 1 do WUZ, w tym m.in.: 

• Dane osoby upoważnionej do współpracy z Grupą EMC w zakresie opracowania i 
negocjacji złożonej oferty (Imię i nazwisko, stanowisko, nr tel. stacjonarnego i 
komórkowego oraz adres e-mail). 

• Oświadczenia 
- że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 
- że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 
- że Oferent wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, w tym: 

• Prace remontowe będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ustawą z 
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dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) 
i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu postępowania, 

•  w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek utrzymać teren budowy 
w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały w miejscach wskazanych 
przez Zamawiającego, a zbędne przedmioty, gruz, odpady i opakowania usuwać z 
terenu budowy i utylizować bez osobnego wezwania i na własny koszt,   

•   sprawowania ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na budowie,  

•   bezzwłocznego usuwania wszelkich wad przedmiotu postępowania 
stwierdzonych  przy odbiorach oraz w trakcie okresu gwarancji jakości i rękojmi,  

•   uczestniczenia w odbiorach robót.  

• Po wykonaniu przedmiotu postępowania Wykonawca uporządkuję miejsce 
realizacji robót do stanu zaakceptowanego przez Zmawiającego, pod rygorem 
przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem przedmiotu postępowania.  

• odbiór końcowy odbywa się komisyjnie przez podpisanie protokołów odbioru.  

• Wykonawca udziela Zamawiającemu następującej gwarancji jakości:  
na wykonane roboty budowlane– 12 miesięcy, 

• W całym okresie realizacji przedmiotu postępowania Wykonawca zobowiązany 
jest do posiadania  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej  

• Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu na każde żądanie 
dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 
1.  

- że Oferent posiada uprawnienia do wykonania zamówienia określonego w WUZ. 
- że Oferent zobowiązuje się przyjąć zamówienie na realizację przedmiotu 
postępowania na warunkach określonych w ofercie, 
- że Oferent akceptuje warunki zawarte w WUZ. 

• Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

• Kopię aktualnego wypisu z rejestru KRS lub CEIDG 
3.7. Oferta musi być podpisana (każda jej strona), przez osobę upoważnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Oferenta 

6. Warunki formalne postępowania 

a. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy: 

• Posiadają rejestrację na terenie Polski i prowadzą działalność gospodarczą na terenie 
Polski 

• Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, lub czynności. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli przedmiot zamówienia 

znajduje się w zakresie działalności Wykonawcy oraz prowadzi działalność także w 

zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.  
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• Posiada  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej.  

• Zobowiąże się, że przedmiot zamówienia wykona z należytą starannością. 

• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 
wykonanie zamówienia. 

• Zagwarantują stałość cen w okresie realizacji przedmiotu zamówienia: w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega się realizację zamówień wg cen 
przetargowych, dopuszcza się zmiany cen wyłącznie z przyczyn niezależnych od 
dostawcy: przewidzianych urzędowo, wynikających ze znaczącej zmiany kursu walut, 
podatków, stawek celnych; o czym Oferent powinien wcześniej zawiadomić pisemnie 
Zamawiającego. 

b. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania 
zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach 
rejestracyjnych firmy lub osobę upoważnioną, która otrzymała stosowne pełnomocnictwo. 

c. Grupa EMC dokona wyboru Dostawcy na podstawie ofert złożonych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszym WUZ.  

d. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.  
e. Wszelkie pisemne odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów, dodatkowe 

materiały będą przesyłane pocztą elektroniczną do wszystkich firm, które potwierdziły 
przystąpienie do procesu WUZ. 

f. Grupa EMC nie zwraca materiałów przesłanych przez oferentów. 
g. Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane  

w formie pisemnej (nie dotyczy pytań zadawanych na etapie przygotowania oferty). 
h. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji zgromadzonych w 

ramach otrzymanych odpowiedzi również po zakończeniu postępowania. 
i. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 
j. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w całości lub ich części bez 

podawania przyczyn.  
k. Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru oferenta 

i/lub odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn; z tego tytułu oferentowi nie 
przysługują żadne roszczenia wobec EMC. 

l. Grupa EMC po wstępnej analizie ofert zastrzega sobie prawo zadania oferentom 
dodatkowych pytań dotyczących złożonej odpowiedzi na WUZ. 

m. Każdy z Oferentów otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od  
przeprowadzenia procedury wyboru Dostawcy. 

n. W przypadku kiedy złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia wymogów określonych 
przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu, w tym nie zawiera wszystkich niezbędnych 
załączników, Zamawiający wzywa Wykonawcę do poprawienia oferty lub jej uzupełnienia. 
W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę oferty oraz gdy przedmiot oferty nie 
odpowiada warunkom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu, oferty nie są brane pod 
uwagę przez Zamawiającego. 
 

7. Sposób, miejsce i termin składania ofert 
Ofertę cenową (formularz w załączeniu) należy przekazać pocztą elektroniczną w formie 
skanu dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione, zapisanego w formacie PDF, na 
adres: sekretariat@pzc-kowary.pl do dnia 09.12.2019 r. do godz. 15:00 lub dostarczyć do 

mailto:sekretariat@pzc-kowary.pl
mailto:sekretariat@pzc-kowary.pl
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siedziby Zamawiającego, Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach, ul. Sanatoryjna 
15, 58-530 KowaryInformacje o kontaktach w EMC Silesia sp. z o.o. 
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego udzielać będzie: 

Justyna Śliwa, mail: justyna.sliwa@emc-sa.pl 
 

9.     Odpowiedzi na pytania Oferentów 

• Grupa EMC zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na pytania zadane w sposób 
pisemny lub za pomocą poczty elektronicznej. 

• Odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytania będą przekazywane wszystkim Oferentom 
biorącym udział w postępowaniu przetargowym.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 1 

2. Oferta cenowa – załącznik nr 2 

3. Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 3 
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Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Realizacja usług robót budowlanych, usytuowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, 
przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na dostosowaniu w/w pomieszczeń na 
potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach. 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1   ŚCIANKA WYDZIELAJACA POKÓJ ODWIEDZIN       

1.1   Roboty gipsowe       

1 d.1.1 KNR 0-14 2010-06 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 m2     

    <ścianka z drzwiami>2,48*3,57-1,18*2,07 m2 6,411   

    <ścianki boczne>1,00*2,57*2 m2 5,14   

        RAZEM 11,551 

2 d.1.1 analiza indywidualna Montaż profili ościeżnicowych UA-100 m     

    3,60*2 m 7,2   

        RAZEM 7,2 

3 d.1.1 KNR AT-02 2057-01 
Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek 
działowych z płyt gipsowych m     

    (2,07*2+1,18)*2 m 10,64   

        RAZEM 10,64 

1.2   Ślusarka aluminiowa       

4 d.1.2 KNNR 7 0503-08 

Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF S.A., 
wymiar w świetle: 1000x20003 mm,kolor profili i okuć: RAL 
8R1000 - lakierowanie nietypowe, szyby bezpieczne 331 
mat, samozamykacz m2     

    1,18*2,07 m2 2,443   

        RAZEM 2,443 

1.3   Roboty malarskie       

5 d.1.3 NNRNKB 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI m2     

  202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe       

    11,55*2 m2 23,1   

        RAZEM 23,1 

6 d.1.3 KNR 2-02 1505-05 
Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol 
Polska - kolor wybrany przez Inwestora m2     

    23,1 m2 23,1   

        RAZEM 23,1 

1.4   Posadzki       

7 d.1.4 cena zakładowa 

Wycięcie pasów wykładzinyprzy projektowanej ściance i 
wklejenie cokołu z wykładziny wywiniętej na ściankę g-k z 
obu stron - wykładzina jest materiałem Inwestora m     

            

    (1,0*2+2,48-1,18)*2 m 6,6   

        RAZEM 6,6 

2   ŚCIANKA DO KORYTARZA       

2.1   Roboty gipsowe       

8 d.2.1 KNR 0-14 2010-06 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 m2     

    <ścianka z drzwiami>1,60*2,63-1,18*2,07 m2 1,765   

            

        RAZEM 1,765 

9 d.2.1 analiza indywidualna Montaż profili ościeżnicowych UA-100 m     

    2,63*2 m 5,26   

        RAZEM 5,26 

10 d.2.1 KNR AT-02 2057-01 
Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek 
działowych z płyt gipsowych m     

    (2,07*2+1,18)*2 m 10,64   

        RAZEM 10,64 

2.2   Ślusarka aluminiowa       

11 d.2.2 KNNR 7 0503-08 
Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF S.A., 
wymiar w świetle: 1000x20003 mm,kolor profili i okuć: RAL m2     
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8R1000 - lakierowanie nietypowe, szyby bezpieczne 331 
mat, samozamykacz 

    1,18*2,07 m2 2,443   

        RAZEM 2,443 

2.3   Roboty malarskie       

12 d.2.3 NNRNKB 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI m2     

  202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe       

    1,76*2 m2 3,52   

        RAZEM 3,52 

13 d.2.3 KNR 2-02 1505-05 
Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol 
Polska - kolor wybrany przez Inwestora m2     

    3,52 m2 3,52   

        RAZEM 3,52 

2.4   Posadzki       

14 d.2.4 cena zakładowa 

Wycięcie pasów wykładzinyprzy projektowanej ściance i 
wklejenie cokołu z wykładziny wywiniętej na ściankę g-k z 
obu stron - wykładzina jest materiałem Inwestora m     

            

    (1,60-1,18)*2 m 0,84   

        RAZEM 0,84 

3   DRZWI - PRZEJŚCIE Z SAL DO POKOJU ODWIEDZIN     

3.1   Roboty rozbiórkowe, murowe i tynkowe     

15 d.3.1 KNR 4-01 0313-02 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek 

m3     

    <ściana gr. 47 cm>0,47*0,20*1,40 m3 0,132   

    < sciana gr, 32 cm>0,32*0,20*1,40 m3 0,09   

        RAZEM 0,222 

16 d.3.1 KNR 2-02 0126-05 
Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 
prefabrykowanych 

m     

    1,4*(3+2)*1,40 m 9,8   

        RAZEM 9,8 

17 d.3.1 KNR 4-01 0329-05 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 
ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i 
okiennych 

m3     

    (0,47+0,32)*1,10*2,10 m3 1,825   

        RAZEM 1,825 

18 d.3.1 KNR-W 4-01 0705-01 

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających 
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - 
uzupełnienie tynku ścian po poszerzeniu otworów 

m     

    1,40*0,30*4 m 1,68   

        RAZEM 1,68 

19 d.3.1 
NNRNKB (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na 

ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku 
m2     

202 2019-01 

    1,68 m2 1,68   

        RAZEM 1,68 

20 d.3.1 
cena zakłado- Załadunek, wywóz kontenerem i utylizacja materiału z 

rozbiórki 
kontener     

wa 

    1 kontener 1   

        RAZEM 1 

3.2   Stolarka drzwiowa     

21 d.3.2 
KNR-W 2-02 1027-04 
analogia 

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 
wzmocnionych o szer. w świetle 

m2     100 cm z ościeżnicą regulowaną i tunelem na łączną gr.  470 
mm i opaskami szer 80 mm,klamki i szyldy EDEL, patent, 
nierdzewne 

    1,08*2,06 m2 2,225   

        RAZEM 2,225 

22 d.3.2 
KNR-W 2-02 1027-04 
analogia 

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych 
wzmocnionych o szer. w świetle 100 cm z ościeżnicą 
regulowaną na gr. do 320 mm i opaskami szer 80 mm,klamki 
i szyldy EDEL, patent, nierdzewne 

m2     

    1,08*2,06 m2 2,225   

        RAZEM 2,225 
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3.3   POSADZKI     

23 d.3.3 
cena zakłado- Wymiana i posadzki w progach drzwi ze względu na zmiane 

szer. otworu - wykładzinę dostarcza Inwestor 
kpl.     

wa 

    2 kpl. 2   

        RAZEM 2 

3.4   ROBOTY MALARSKIE     

24 d.3.4 
NNRNKB 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI m2     

202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe 

    5,14*3,00*4 m2 61,68   

        RAZEM 61,68 

25 d.3.4 KNR 2-02 1505-05 
Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol 
Polska - kolor wybrany przez Inwestora 

m2     

    61,86 m2 61,86   

        RAZEM 61,86 

 


