
Regulamin  konkursu 
 

 
1. Przedmiot i zakres realizacji robót 

Przedmiotem zamówienia są usługi remontowo-budowlane polegające na remoncie pomieszczeń 
Oddziału Wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, których zakres  przedstawiono 
w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. 
 
2. Wymogi Zamawiającego w stosunku do Oferentów 

W konkursie będą brały udział wyłącznie oferty złożone przez podmioty, które wykażą na 
podstawie złożonego oświadczenia spełnienie następujących warunków:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Celem oceny spełniania tego warunku wymaga się złożenia z ofertą aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do rejestru działalności gospodarczej, który w zakresie wykonywanej działalności posiada 
wpis dot. usługowego wykonywania prac objętych niniejszym postępowaniem 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat 
kalendarzowych- lub w krótszym okresie wynikającym z czasu prowadzenia działalności - przed 
upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał co najmniej 3 usługi, których przedmiot 
był tożsamy z niniejszym zamówieniem o wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem. 
Celem oceny spełniania tego warunku wymaga się złożenia z ofertą wykazu wykonanych usług 
remontowo-budowlanych (wg.wzoru wynikającego z Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu) 
wraz z oświadczeniem potwierdzającym ich należyte wykonanie (oświadczenie o treści 
wymienionej w Załączniku nr 3a do Regulaminu konkursu); 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Oferent posiada lub dysponuje potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i potwierdzi to w oświadczeniu, 
którego wzór przedstawiamy w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Oferent wykaże, że znajduje się w sytuacje 
ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. Celem oceny 
spełniania tego warunku wymaga się złożenia stosownego oświadczenia, którego wzór 
przedstawiamy w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii opłaconej polisy OC w zakresie statutowo wykonywanej działalności lub 
informacji o tym, że oferent zawrze takie ubezpieczenie na okres obowiązywania umowy 
dostawy i w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi taką polisę. 

 
Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana poprzez akceptację treści oświadczeń 
podpisanych przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz dokumentów 
złożonych zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej. 

 
3. Termin wykonania zamówienia 

- okres wykonania robót: 1.06.2017r. – 15.07.2017r. 
- rozpoczęcie wykonywania prac nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. 

 
4. Zakres i sposób złożenia oferty 

Oferta powinna zostać złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu zawierając komplet 
dokumentów wymaganych wytycznymi konkursu. 

Oferta musi być złożona na podstawie dokumentów i informacji udostępnionej wraz  
z niniejszym konkursem.  



Oferta powinna także zawierać oświadczenia Oferenta, co do zobowiązania wykonania prac 
remontowych w wymaganym terminie, posiadania odpowiedniego zasobu osobowego i 
zaplecza technicznego do terminowego wykonania prac zgodnie z wytycznymi, jak również 
informacje zasadach realizacji roszczeń wynikających z nienależytego wykonywania usług. 

 
5. Harmonogram konkursu 

1. Składanie ofert w terminie do dnia 23.05.2017r., 
2. Weryfikacja ofert i wybór Wykonawcy przez Komisję konkursową - 7 dni od daty 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert, 
3. Podpisanie umowy na wykonanie dostaw z wybranym Oferentem. 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą w 
oparciu o przyjęte kryteria oceny. Projekt umowy przedstawia Załącznik nr 2 do 
Regulaminu konkursu. 

 
6. Kryteria wyboru ofert 

Zamawiający w wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie oferty będzie kierował się  
w kolejności następującymi elementami ofert: 
1) ceną całości realizacji kontraktu: 90%, 
2) okres gwarancji: 5% 
3) wiarygodność wykonawcy: 5% 
 

Ocena oferty dokonywana będzie w oparciu o przyjęte kryteria i przeliczana wg. zasad 
proporcjonalności. 

Cena: ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu „pod 
klucz” (cena brutto z wyraźnie określonymi składnikami, tj. netto, VAT). Cenę należy 
skalkulować w oparciu o Załączniki 6 i 6a do Regulaminu konkursu. 
Najwyżej punktowana będzie oferta zawierająca najniższą cenę. Pozostałe oferty oceniane 
będą proporcjonalnie niżej. 

Okres gwarancji: najwyżej oceniana będzie oferta zawierająca najkorzystniejsze dla 
Zamawiającego warunki gwarancji na roboty konstrukcyjne i wykończeniowe (najdłuższy termin 
gwarancji - nie dłuższy jednak niż 5 lat).  
Najwyżej punktowana będzie oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancki. Pozostałe oferty 
oceniane będą proporcjonalnie niżej. 

Wiarygodność wykonawcy: będzie określona na podstawie wielkości przerobu w 2016 roku, 
wykazu robót potwierdzonych referencjami z ostatnich 3 lat, średniorocznym zatrudnieniem oraz 
wartością ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej. Oferenci powinni dostarczyć 
dokumentację dot. ww. wskaźników – brak danych skutkuje zerową punktacją. 
Najwyżej oceniane będą oferty z większymi wskaźnikami. Pozostałe oferty oceniane będą 
proporcjonalnie niżej. 

 

Sposób obliczania wartości punktowej 
 
Punktacja obliczana będzie wg następujących zasad: 

 
- wartość punktowa ceny: 
 

WC = 90 x Cn / Cb 
gdzie: 

Cb  - cena badanej oferty (zł), 
Cn  - najkorzystniejsza cena spośród ważnych ofert (najniższa), 

 
- wartość punktowa za okres gwarancji: 



 
WG = 5 x Gb / Gn 

gdzie: 
Gb  - okres gwarancji badanej oferty (miesiące) 
Gn  - okres gwarancji najkorzystniejszy - najdłuższy (miesiące). 

 
- wartość punktowa za wiarygodność wykonawcy: 
 

WR = 5 x Rb / Rn 
gdzie: 

Rb  - wiarygodność wykonawcy badanej oferty (oceniony wskaźnik od 0 do 100) 
Rn  - wiarygodność wykonawcy spodziewana przez Zamawiającego (przyjęto wskaźnik 100) 

 
 
Ocena końcowa oferty 
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną 
wg następującego algorytmu: 
 

W = WC + WG + WR 
gdzie: 

W - ocena łączna oferty 

 
 
7. Zastrzeżenia 

Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie wadium. 
Wadium zostało wyznaczone na kwotę 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) 

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych  
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie 
kasy będzie poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto depozytowe 
Zamawiającego tj. BGK o/Łódź nr 77 1130 1163 0014 7046 6420 0002, przy czym kwota 
przelewu powinna wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny określonej 
jako ostateczny termin składania ofert. 

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
dokumentacji ofertowej. 

Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Zgoda Wykonawcy 
na przedłużenie okresu związania ofertą jest związana z wyrażeniem zgody na przedłużenie 
okresu ważności wadium - gdyby przedłużenie okresu ważności wadium nie było możliwe 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Wykonawcy, którzy nie przedłożą do wglądu komisji dowodów wniesienia wadium będą 
traktowani jako niespełniający wymagań konkursu i na tej podstawie ich oferty zostaną 
odrzucone. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 



Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium po wcześniejszym wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy.  

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi  
na wezwanie o uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni,  
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego, w przypadku gdy: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje również utratę wadium. 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu przedstawionym w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu 
Złożenie oferty oznacza akceptację przez Oferenta warunków proponowanych w niniejszego 
Regulaminu konkursu. 
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia w trakcie trwania konkursu ofert dowolnych 
zmian, uzupełnień lub ograniczeń w warunkach realizacji usług, o czym Oferenci zostaną 
poinformowani. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji ograniczonego zakresu prac, nie 
obejmującego całości jej przedmiotu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo, na każdym etapie, do wnioskowania o dostarczenie 
dodatkowych informacji lub uzupełnienia złożonych ofert w przypadku ich niejasności, 
braków formalnych lub merytorycznych. 
Zamawiający nie przewiduje trybu odwołania się od wyników konkursu ofert,  
gdyż zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru odpowiadającej mu oferty, jak również 
zakończenia postępowania konkursowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty w dowolnym 
momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

Ogłoszenie o konkursie ani uczestnictwo w nim nie stanowi podstawy do powstania 
jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych po stronie Zamawiającego 
względem Oferentów. 
Uczestnictwo w konkursie podejmowane jest na koszt oraz ryzyko Oferentów. 
Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia. 
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 
Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 p.pkt 8 tejże ustawy. 

Termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty przedłożenia faktury. 
 
8. Sposób przekazywania ofert i kontaktu z Oferentami 

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2017r. do godz. 12.00 pok. nr 24 (Sekretariat). 
Kopertę z dokumentacją ofertową należy oznaczyć opisem: " Usługi remontowe". 
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 23.05.2017r. do godz. 12.30 pok. nr 22. 



Wszystkie informacje i dokumenty dot. niniejszego postępowania dostępne są na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.zozleczyca.pl w zakładce "Przetargi i Oferty". 

Kontakt:  
- Kierownik Sekcji Technicznej  (nadzór merytoryczny), tel. 24 388 2601 wewn. 193   

w godz. 900 - 1000. 
- Specjalista ds. Zamówień Publicznych  (prowadzenie procedury konkursowej),  

tel. 24 388 2601 wewn. 205  w godz. 900 - 1000. 
 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

 
 
 
Załączniki 

Zał. 1  - Formularz oferty, 
Zał. 2  - Projekt umowy, 
Zał. 3  - Wykaz wykonanych robót, 
Zał. 3a - Oświadczenie o należytym wykonaniu kontraktów 
Zał. 4  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Zał. 5  - Zakres prac planowanych do wykonania 
Zał. 6  - Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót 
Zał. 6a – Przedmiar robót 

 


