
 

 

                                                                          
Pszenno, dnia 18.10.2017 r. 

          
        

              
      

Dane zamawiającego: 
MEDIMEX Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 9 
58-125 Pszenno 
NIP: 8842752466 
REGON: 022520780 
……………………………………. 
(nazwa, adres, NIP, REGON) 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6.2 RPOWD/2017 
 
Dotyczy : wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektu przychodni 
zdrowia POZ 
 

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie przychodni zdrowia POZ 
w ramach rozwoju opieki koordynowanej w spółce Medimex Sp. z o.o. w Pszennie” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 
priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną,  
 
ogłaszamy postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy przedmiotu zamówienia: 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu 
budynku jednokondygnacyjnego, niskiego, przykrytego dwuspadowym dachem o nachyleniu 
30° w układzie kalenicowym, równoległym do ulicy Słonecznej w Pszennej. Od strony 
południowej, główną prostopadłościenną bryłę budynku ma uzupełniać niższy i węższy 
prostopadłościan (na stropie pomieszczenia przestrzeń techniczna), przekryty 
dachem o nachyleniu 30° , z kalenicą równoległą do dachu głównego. 
 
Parametry projektowanego obiektu: 
Powierzchnia zabudowy 448,5 m2 
Wysokość budynku 8,5 m 
Ilość kondygnacji 1 
W ramach zadania przewiduje się następujące etapy, zgodne z kosztorysem inwestycji: roboty 
ziemne, konstrukcje żelbetowe i murowe, konstrukcje drewniane, ocieplenie ścian i dachu, 
roboty drogowe i zagospodarowania terenu; roboty wykończeniowe; instalacje: wodna, 
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kanalizacyjna, ogrzewania, wentylacji, przyłącza wod kan., przyłącze kanalizacyjne, 
wodociągowe, deszczowe, elektryczne. 
 
UWAGA: Z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów dokumentacja techniczna planowanych prac 
(projekt budowlany, przedmiar robót) jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w 
zakładce „Inwestycje – pliki do pobrania” (http://www.medimex.pl/inwestycje). 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
 
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 
i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 
 

II. Miejsce realizacji zamówienia: 
 
Województwo: dolnośląskie, Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnica, Miejscowość: Pszenno, Ulica: 
Słoneczna. 
  

III. Termin rozpoczęcia prac i realizacji zamówienia: 
 
Planowany termin rozpoczęcia prac IV kw. 2017 r. 
 
Budowa, realizacja prac wykończeniowych i instalacyjnych oraz podpisanie końcowego 
odbioru robót planowane jest do 30.06.2019 r. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia na etapie 
realizacji umowy. 
 
  

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki sporządzania ofert: 
 

1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający zdolność do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w całości z materiałów własnych 
oraz przy użyciu własnych maszyn, narzędzi i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do 
realizacji robót. 

3. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót 
wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu. 

4. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 90 dni. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 
6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 

Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 
Oferentem, polegające w szczególności na: 
a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
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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 

 
 

V. Kryteria oceny ofert: 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów i będzie 
mieściła się w zakładanym budżecie Zamawiającego. 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

L.p. Nazwa kryterium: Waga kryterium – ilość punktów 

1. Cena  70% 

2. Okres gwarancji 30% 

 Razem: 100% 

 
Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + G, gdzie: 

 S – suma uzyskanych punktów, 
 C – punkty z kryterium cena, 
 G – punkty z kryterium okres gwarancji, 

 
Wszystkie wyliczenie będą dokonywane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 

1. Kryterium - Cena – 70% 
 

a) Całkowita cena zamówienia, tj. cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie 
koszty i składniki kompletnego wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. 
Do porównania ofert przyjęte zostaną ceny netto. 

b) Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru: 
 

C = (C min/C of) x 70 pkt., gdzie: 
  
 C min – najniższa cena netto wśród złożonych ważnych ofert (liczona w PLN), 
 C of – cena oferty badanej (liczona w PLN), 

 C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty. 
 

2. Kryterium - Okres gwarancji 
 

a) Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń, a w przypadku wyznaczenia w protokole odbioru końcowego terminu na 
usunięcie wad – od daty ich usunięcia. 

b) Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru 
 
G = (G of/G max) x 30 pkt., gdzie: 
  
 G max – najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ważnych ofert (liczony w miesiąch), 
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 G of – zaoferowany okres gwarancji w badanej ofercie (liczony w miesiąch), 
 G – ilość przyznanych punktów za kryterium okres gwarancji danej oferty, 

 
Zamawiajacy jednocześnie informuję, że minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 
miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancyjnego krótszego niż 36 
miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. W sytuacji 
gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, okres gwarancji zostanie 
ustalony na 36 miesięcy. 
 

VI. Miejsce, sposób i termin składania oferty: 
 

1. Oferty można składać do dnia 06.11.2017 r. do godziny 9:00 czasu polskiego. 
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina 

wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 
3. Oferta może być złożona: 

elektronicznie na adres: elzbieta.kozbial@medimex.pl  
lub w wersji papierowej do siedziby firmy: MEDIMEX Sp. z o.o., ul. Słoneczna 9, 58-125 
Pszenno 

4. Formularz oferty powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. 
 

VII. Wykluczenia: 
 
Oferty będą podlegały wykluczeniu jeśli: 

1. Oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. 
2. Oferta nie została przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytanie. 
3. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie. 
4. Oferta została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem 

powiązań osobistych lub kapitałowych. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, 
które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
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. 

 
Postanowienia dodatkowe: 

1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
 

VIII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

mailto:elzbieta.kozbial@medimex.pl
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Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą z 
następujących powodów: 
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy. 
3. Okoliczności siły wyższej. 
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. 
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, 

terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający 
zostanie zobowiązany. 

 
IX. Rozstrzygnięcie, wybór oferty: 

 
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 72 godzin od daty 
zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną 
przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową w terminie do 2 dni od daty 
zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie 
internetowej, na której zostało upubliczonione zapytanie. 
 

X. Warunki unieważnienia postępowania i informacje dodatkowe: 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania w dowolnym 
terminie bez podaniaprzyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów. 

2. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień: 

                                                                                                                        
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela p. Elżbieta Koźbiał, tel: 
+ 48 600 993 949, e-mail: elzbieta.kozbial@medimex.pl 
 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego: 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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