
Nr sprawy: ZPU-4-2020                                                                                                    Warszawa dnia 10.06.2020 r.  

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. 

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty 

na 

Opracowanie koncepcji projektowo-architektonicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o.  w Warszawie 

1. Zamówienie: poniżej 30 000 euro 

2. Termin wykonania –  07.07.2020 r. 

3. Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu: 

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (deklaracja Oferenta 

na oświadczenie w Formularzu oferty) 

a. Posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznej; 

b. Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; 

c. Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 

4. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:  

1. Formularz oferty, według załącznika nr 1 do zapytania. Formularz oferty musi być złożony w oryginale.  

2. Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Oferenta 

w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy. 

 

5. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 70% 

 

1. Kryterium „cena” - waga 70% 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 70 pkt.  

Zamawiający przyzna punkty w kryterium cena ofertowa wg następującego wzoru: 

 

  Cena  brutto PLN najniższej oferty 

  ------------------------------------------------------------------- x 70 punktów  

  Cena brutto PLN badanej oferty 

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. 

 

 

2. Kryterium „Inwentaryzacja” – 10% 

 

1. Wykonawca załącza do oferty dokument „Inwentaryzacja” opisujący metody inwentaryzacji (w  tym 

również weryfikacja przedstawionych przez Zamawiającego materiałów do zapytania ofertowego) 

opracowany pod kątem jak najlepszego określenia zakresu prac i minimalizacji występowania 

nieprzewidzianych przeszkód. 

2. Wykonawca powinien odnieść się co najmniej do następujących aspektów: 

a) Jak dokona zinwentaryzowania stanu istniejącego poszczególnych elementów infrastruktury 

w obszarze objętym Koncepcją (w formie opisowej); 

b) Jakie informacje do przygotowania Koncepcji oraz o terenie budowy i w jaki sposób 

Wykonawca pozyskał (w formie opisowej) 

c) Wyodrębni działania (z podaniem terminu ich rozpoczęcia i zakończenia) jakie Wykonawca 

podjął do przeprowadzenia inwentaryzacji  wg. podziału (w formie opisowej poszczególne 

elementy inwentaryzacji). Wyżej wymienione działania Wykonawca przedstawi w formie 

harmonogramu. 

 

3. Opis kryteriów oceny ofert. W ramach kryterium „Inwentaryzacja” ocena ofert będzie dokonana 

w oparciu o dokument „Inwentaryzacja”, o który mowa powyżej. Zamawiający dokona oceny ofert 

w oparciu o następujące zasady: 

 



Oferowane 

podejście 

Jak dobrze oferta wychodzi naprzeciw 

wymaganiom należytej realizacji zamówienia i 

minimalizuje ryzyko wystąpienia nie 

przewidzianych w dokumentacji Koncepcja 

przeszkód 

Ocena 

Nieakceptowalne Oferta nie uwzględnia lub w pełni nie uwzględnia 

wymagań Zamawiającego, nie oferuje niezbędnych 

działań lub niezbędnych zasobów do ich należytego 

przeprowadzenia lub nie odnosi się do aspektów 

wskazanych przez Zamawiającego w tym kryterium 

1-4 

Akceptowalne Oferta jest poprawna, zawiera minimalne działania 

w zakresie inwentaryzacji. Dostarczenie odnosi się 

do każdego aspektu wskazanego przez 

Zamawiającego powyżej 

5 

Dobre Oferta pokazuje dobre przemyślane i spójne 

działania należycie rozplanowane w czasie w 

odniesieniu do każdego aspektu wskazanego przez 

Zamawiającego 

6-7 

Bardzo dobre Oferta pokazuje dobrze przemyślane i spójne 

działania należycie rozplanowane w czasie w 

odniesieniu do każdego aspektu wskazanego przez 

Zamawiającego. Ponadto oferta obejmuje 

specyficzne dla inwestycji rozwiązania bazujące na 

doświadczeniu personelu przewidzianego do 

realizacji zamówienia zwiększające 

prawdopodobieństwo rzetelnego i wyczerpującego 

rozpoznania staniu istniejącego. 

8-9 

Doskonała Oferta pokazuje przemyślane i spójne działania 

należycie rozplanowane w czasie w odniesieniu do 

każdego aspektu wskazanego przez 

Zamawiającego. Ponadto oferta obejmuje wysoce 

innowacyjne i specyficzne dla inwestycji 

rozwiązania bazujące na doświadczeniu personelu 

przewidzianego do realizacji zamówienia, 

zwiększające prawdopodobieństwo rzetelnego i 

wyczerpującego rozpoznania stanu istniejącego. 

10 

 

3. Kryterium „Organizacja zespołu wskazanego do realizacji” – 10% 

 

1. Wykonawca załączy do oferty dokument „Organizacja zespołu” opisujący oferowany sposób 

realizacji zamówienia, w szczególności: 

a) Zaproponowany skład zespołu do przygotowania Koncepcji w podziale na personel 

kluczowy (muszą być ujęte wszystkie osoby wskazane w ofercie, które uczestniczyły 

w przygotowaniu Koncepcji); 

b) Zakres czynności i odpowiedzialności przypisanych poszczególnym osobom (schemat 

organizacyjny prac do przygotowania Koncepcji); 

c) Zasady zapewnienia niezmienności personelu; 

d) Zasady zapewnienia jakości w procesie projektowym i przygotowania Koncepcji 

(koordynacja prac, weryfikacja); 

e) Sposoby monitorowania postępu i jakości prac przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Opis kryteriów oceny ofert. W ramach kryterium „Organizacja zespołu” ocena ofert będzie 

dokonana w oparciu o dokument „Organizacja zespołu”, o którym mowa powyżej. Zamawiający 

dokona oceny ofert w oparciu o następujące zasady: 

 

Oferowane 

podejście 

Jak dobrze oferta wychodzi naprzeciw 

wymaganiom należytej realizacji zamówienia 

Ocena 

Nieakceptowalne Oferta nie uwzględnia lub w pełni nie 

uwzględnia wymagań Zamawiającego 

opisanych powyżej, nie pokazuje właściwego 

zaangażowania potencjału Wykonawcy, nie 

gwarantuje wysokiej jakości prac lub nie 

odnosi się do wymagań wskazanych przez 

Zamawiającego w tym kryterium 

1-4 

Akceptowalne Zaoferowane zasoby i zasady pracy są 

adekwatne, zaoferowano standardowe 

rozwiązania w zakresie ciągłości, jakości i 

5 



monitorowania prac. Wykonawca dostatecznie 

odnosi się do wymagań wskazanych przez 

Zamawiającego w tym kryterium 

Dobre Oferta pokazuje dobrze przemyślane 

zaangażowanie zasobów, spójne i skuteczne 

mechanizmy zapewnienia ciągłości, jakości 

oraz monitorowania prac. Wykonawca dobrze 

odnosi się do wymagań wskazanych przez 

Zamawiającego w tym kryterium 

6-7 

Bardzo dobre Oferta w sposób dobry uwzględnia 

wymagania Zamawiającego a ponadto 

obejmuje specyficzne dla wykonania 

Koncepcji inicjatywy wynikające z 

doświadczenia personelu przewidzianego do 

realizacji zamówienia, zwiększające pewność 

należytego wykonania zamówienia 

8-9 

Doskonałe Oferta w sposób bardzo dobry uwzględnia 

wymagania Zamawiającego a ponadto 

obejmuje innowacyjne i specyficzne dla 

przygotowania Koncepcji inicjatywy 

wynikające z doświadczenia personelu 

przewidzianego do realizacji zamówienia, 

zwiększające pewność należytego wykonania 

zamówienia 

10 

 

 

1. Kryterium „Doświadczenie zespołu” – 10% 

 

1. Wykonawca załączy do oferty dokument „Wykaz personelu” opisujący doświadczenie 

kluczowego personelu Wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem projektów, Koncepcji, które 

były realizowane przez wskazane osoby wspólnie (jako członków zespołu).  

 

2. Opis kryteriów oceny ofert. W ramach kryterium „Doświadczenie zespołu” ocena ofert będzie 

dokonana w oparciu o dokument „Wykaz personelu”, o którym mowa powyżej. Zamawiający 

dokona oceny ofert w oparciu o następujące zasady: 

 

a) Zamawiający uwzględni w ocenie projekty, Koncepcje w których równocześnie brały 

udział co najmniej trzy spośród osób wskazanych, zaproponowanych jako personel 

kluczowy w przygotowaniu przedmiotu zamówienia; 

b) Udział każdej z osób w każdym z projektów, koncepcji zostanie zaznaczony w poniższej 

tabeli (z liczbą kolumn odpowiadającą liczbie projektów, koncepcji, na które powołuje 

się wskazuje Wykonawca); 

 

Personel 

kluczowy 

Zrealizowane projekty (w kolumnach należy wskazać nazwę projektu, 

koncepcji oraz na rzecz jakiego podmiotu była wykonana/y lub jest 

wykonywana/ny) 

     

p……….      

p……….      

p……….      

p……….      

p……….      

 

3. Za wskazanie w tabeli personelu zostaną przyznane przez Zamawiającego punkty w następujący 

sposób: 

a) Wskazanie trzech osób – 5 punktów; 

b) Wskazanie pięć osób – 7 punktów; 

c) Wskazanie więcej osób powyżej sześciu – 10 punktów. 

 

6. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert. 

 

7.   Sposób przygotowania oferty:  

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. 

Oferta na: Opracowanie koncepcji projektowo – architektonicznej SOR nr sprawy: ZPU-4-2020 



 

8. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę należy złożyć: do dnia 19.06.2020 r., do godz. 13.00 pisemnie w sekretariacie Zamawiającego w Warszawie przy 

ul. Stępińska 19/25, pokój nr 106 Kancelaria, budynek administracji. 

 

9. Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert, wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach 

postępowania. 

 

10. Osoba do kontaktów:  

Jacek Klimek  tel.  22 318 63 13,    

e-mail: jacek.klimek@szpitalczerniakowski.waw.pl oraz zp@szpitalczerniakowski.waw.pl  

 

11. Sposób porozumiewania się: 

Korespondencję (poza ofertą) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres 

zp@szpitalczerniakowski.waw.pl  

 

12. Formalności przed zawarciem umowy: 

Oferent, którego oferta została wybrana, dostarczy zamawiającemu przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające 

posiadanie odpowiednich uprawnień do projektowania, zgodnie z zapisami ust. 3 pkt 1 lit. a) b) c) zapytania. 

 

13. Wykonanie koncepcji 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania koncepcji projektowo – architektonicznej zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1213). W przypadku zmiany 

przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji prawnych należy opracować materiały według nowych unormowań. 

Koncepcja powinna zostać opracowana w trzech egzemplarzach (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na nośniku 

CD zapisana z formacie AutoCad + ilość potrzebna do uzgodnień w technice kolorowej). Zamawiający do zapytania 

ofertowego przekaże zainteresowanym Wykonawcom (Wykonawcom którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w wizji lokalnej) 

poglądowe rysunki, rzuty, dane dotyczące położenia inwestycji, zestawienie podstawowych danych technicznych 

i ekonomicznych charakteryzujących inwestycję oraz program funkcjonalno-użytkowy. Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Koncepcji. Koncepcja powinna zawierać i przedstawiać zakres 

rozwiązań technologicznych, technicznych, rozwiązań architektonicznych (nowy układ pomieszczeń, lokalizację nowej 

stolarki drzwiowej i okiennej z podaniem ich wymiarów, lokalizację i rodzaj przyborów sanitarnych, lokalizację i rodzaj 

mebli, lokalizację i rodzaj medycznych urządzeń technologicznych, wytyczne instalacji elektrycznych z wyróżnieniem 

na rzutach urządzeń wymagających zasilania t.j. komputery, urządzenia medyczne z wyróżnieniem w obwodach 

dedykowanych, wytyczne instalacji niskoprądowych zaznaczone na rzucie drzwi z kontrolą dostępu, zaznaczona 

na rzucie lokalizacja kamer przemysłowych CCTV i kamer medycznych, punktów TV, telefonów, punktów docelowych 

poczty pneumatycznej oraz punktów instalacji przyzywowej, wytyczne gazów medycznych z lokalizacją na rzucie 

punktów poboru gazów medycznych t.j. podtlenek azotu, tlen, sprężone powietrze, próżnia, wytyczne c.o. z lokalizacją 

na rzutach grzejników, wymaganej minimalnej wysokości pomieszczeń, rodzaj wykończenia posadzki, rodzaj 

wykończenia ścian, rodzaj sufitów podwieszanych, dla instalacji wentylacji wymaganą krotność wymian oraz określenie 

czy pomieszczenie ma być schładzane i rodzaj tego schłodzenia jako wytyczne do instalacji chłodu (część opisowa 

zapisana w formacie Microsoft Word i rysunkowa zapisana w formacie AutoCad) z planowanymi kosztami robót 

budowlanych i materiałowych zapisana w formacie programu kosztorysowego np. Norma Pro, co pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oraz określi odpowiedni poziom potrzeb i możliwości finansowych 

przedstawionej Koncepcji. Wykonawca ma również obowiązek wyjaśnienia wątpliwości dotyczących koncepcji 

i zawartych w niej rozwiązań Zamawiającemu bądź osobom przez niego wskazanym.  

 

 

14. Wizja lokalna 

Zamawiający informuje, iż przewiduje przeprowadzenie z Wykonawcami wizji lokalnej. Wizja lokalna została 

przewidziana na dzień 16.06.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zgłoszenia uczestnictwa należy 

składać na adres mailowy: jacek.klimek@szpitalczerniakowski.waw.pl oraz zp@szpitalczerniakowski.waw.pl do dnia 

15.06.2020 r. do godziny 11:00 z podaniem nazwy Wykonawcy, siedziby, wskazaniem osoby oraz telefonu do kontaktu. 

 

15. Zawarcie umowy i unieważnienie postępowania:  

a) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zaproszeniu i uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone 

kryterium; 

b) Zamawiający zastrzega, że może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert, a w konsekwencji nie zawrzeć 

umowy w przedmiotowym zamówieniu; 

c) Zamówienie udzielone zostanie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik 

nr 2 do zapytania; 

d) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty oraz utraconych korzyści; 

e) Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania gdy: 

1) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

mailto:jacek.klimek@szpitalczerniakowski.waw.pl
mailto:zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
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2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że będzie mógł tę kwotę 

zwiększyć do ceny najkorzystniejszej ofert; 

3) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podawania 

przyczyny; 

g) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Oferenta bez 

podania przyczyny; 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej. 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Zarząd  

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. 

 

 

 

 

Warszawa , dnia  10.06.2020 r………………………………………………… 

 


