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 WARUNKI POSTĘPOWANIA 
( WZ ) 

 
 

na 
  

Zabudowanie ściennych urządzeń klimatyzacyjnych  w pomieszczeniach      

Poradni Dziecięcej i Poradni Rehabilitacyjnej w budynku   

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

 
 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

o  wartości nie przekraczającej  kwoty 130 000 zł netto - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm. ) 

nie zachodzi obowiązek stosowania przepisów wymienionej ustawy.  
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        Zamawiający:  
                     Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  
                       32-700 Bochnia ul. Floris 16 
                      Telefon: 14-615-36-00 - centrala ; Fax: 14-611-63-11                                                                
                       Adres do korespondencji w sprawie zamówienia, email: spmzoz@bochnia.pl 
                        Adres strony internetowej: www.przychodnia-floris.pl 
                       NIP 868-16-28-582           REGON 851736920 
 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia będzie dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych   

           ściennych w poniższych pomieszczeniach wraz z wykonaniem instalacji zasilającej   

           elektrycznej oraz  innych niezbędnych przyłączeń zapewniających prawidłową ich pracę. 

 

1)   Poradnia Dziecięca : 

• Jednostki wewnętrzne  -  10 szt 

a) Gabinety lekarskie             - 5  

b) Poczekalnia dzieci zdrowych i chorych   - 2  

c) Pokój szczepień          -          1  

d) Rejestracja            -          1  

e) Magazyn leków i środków opatrunkowych    -          1  

Powierzchnia pojedynczych pomieszczeń ok. 14 – 18 m2 

Powierzchnia poczekalni ok. 35  - 40 m2 

• Agregaty zewnętrzne  -  3 szt 

2) Poradnia Rehabilitacyjna : 

• Jednostki wewnętrzne  -  4 szt 

a) Gabinety ćwiczeń              - 2  

b) korytarz       - 2  

Powierzchnia  po  ok. 14 – 18 m2 

Powierzchnia korytarza ok. 25 m2 

• Agregaty zewnętrzne  -  2 szt 

 

2. Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 4 ust. 3 pkt.   

  3 oraz  § 7   Regulaminu udzielania zamówień  publicznych o wartości nieprzekraczającej         

   kwoty 130 000 zł netto  obowiązującego w SPMZOZ w Bochni - Załącznik Nr 1  do   

  Zarządzenia   Nr 01/2021/ZP Kierownika SPMZOZ w Bochni z dnia 4 stycznia 2021 r. 

            Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   

            publicznych   ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm. ) z uwzględnieniem ustawy z dnia  27   

            listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy   

           Prawo zamówień   publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275 ) –  

           zmiany w zakresie nowej  ustawy Pzp nie zachodzi obowiązek stosowania przepisów   

           wymienionej Ustawy 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego postępowania przed  

upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w 

postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.przychodnia-floris.pl w zakładce:  

o nas/przetargi, folder postępowania. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podawania przyczyny. 

5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania SPMZOZ w Bochni do zawarcia umowy.  

6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z 

przygotowaniem i złożeniem  oferty przez Oferenta, 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez 

wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny, dokonywania uzasadnienia 

wyboru najkorzystniejszej oferty czy  unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający nie przewiduje dla  uczestników postępowania środków odwoławczych od 

rozstrzygnięć Zamawiającego oraz od  podejmowanych przez niego decyzji w ramach 

prowadzonego postępowania 

9. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji w przypadku odrzucenia   

      całej względnie części oferty. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

   „Zabudowanie ściennych urządzeń klimatyzacyjnych  w pomieszczeniach   

      Poradni Dziecięcej i Poradni Rehabilitacyjnej w budynku SPMZOZ w Bochni” 

     w terminie do dnia  14 – 03 - 2022r. do godziny 10 : 00  w Sekretariacie Zamawiającego   

     względnie przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  32-700   

     Bochnia, ul. Floris 16. Dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej kompletnej oferty na adres   

     e-mail:sekretariat@spmzozwbochni.pl w terminie składania ofert, pod warunkiem dosłania  

     oryginału kompletnej oferty w terminie dwóch dni od obowiązującego terminu składania ofert. 

11. Oferty, które zostaną złożone po terminie wymienionym w pkt. 10 nie będą rozpatrywane. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej negocjacji oferty. 

13. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 1 do WZ - w załączeniu ), 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   ( Załącznik Nr 2 do WZ -    

w załączeniu) 

c) Zaparafowany projekt umowy ( Załącznik Nr 3 do WZ - w załączeniu) 

13. Przewiduje się zabudowanie 14 jednostek wewnętrznych w kolorze białym współpracujących        

z 5-ma agregatami zewnętrznymi  – szczegółowe warunki techniczne zostaną ustalone z 

wybranym wykonawcą. 

14. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz miejsca zabudowy jednostek klimatyzacyjnych 

określono w pkt. 1 WZ. 

15. Zamówienie Wykonawca będzie realizował  z własnych jednostek  klimatyzacyjnych wraz  z 

materiałami instalacyjno-montażowymi. 

16. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie niezbędne elementy jakie muszą spełniać 

zabudowane urządzenia klimatyzacyjne.  

17. Wymagany okres gwarancji na agregaty zewnętrzne oraz  jednostki wewnętrzne nie krótszy niż 

36 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy będą odrzucone. 

18. Wykonawca zapewni przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych wynikających z czasokresów 

określonych w warunkach gwarancyjnych producenta. 

19. Realizacja zamówienia będzie powierzona Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

20. Wykonawca zapewni niezbędne warunki bezpieczeństwa pracownikom realizującym przedmiot 

zamówienia.  
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21. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę była prowadzona 

w taki sposób aby nie wystąpiły jakiekolwiek ograniczenia w dostępności pacjentów do 

odpowiednich gabinetów i pomieszczeń w godzinach nie kolidujących z pracą zakładu opieki 

zdrowotnej. 

22. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia  w zakładzie opieki zdrowotnej  Wykonawca na 

bieżąco będzie utrzymywał  ład i porządek w miejscu pracy.    

23. Wszelkie uzgodnienia dotyczące   prowadzonych prac winne być na bieżąco uzgadniane z 

Kierownikiem Administracyjno-Gospodarczym z Panią Jolantą Gałka – Tel. 14 644 83 30 

24. Dodatkowe prace nie wynikające z oferty muszą przed ich realizacją uzyskać zgodę 

Zamawiającego i będą rozliczone przy sporządzaniu protokołu odbioru końcowego. 

25. Zamawiający wymaga aby  przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie 1-go miesiąca 

licząc od dnia podpisania umowy w okresie najpóźniej do końca miesiąca maja 2022 r.  

26. Z wykonawcą, który spełni warunki określone w pkt. 12 (a-c),  zaoferuje  najkorzystniejszą cenę i 

jego oferta będzie ważna, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 

27. O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawcy zostanie poinformowany pocztą elektroniczną 

na podany adres. 

28. Warunkiem wypłacenia należności za zrealizowane zamówienie będzie przedłożenie faktury wraz 

z protokołem bezusterkowego końcowego odbioru robót. 

29. Nie przewiduje się dokonywania przedpłaty ani udzielania zaliczki. 

30. Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury. 

31. Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek  wyjaśnień dotyczących przeprowadzonego 

postępowania, gdyż przy jego prowadzeniu nie zachodził obowiązek stosowania przepisów 

Ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

32. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisywania umowy w formie przesłania podpisanych 

dwóch egzemplarzy umowy do Wykonawcy, który po podpisaniu prześle jeden egzemplarz na 

adres Zamawiającego. 

33. 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 dany 

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”, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Samodzielny Publiczny Miejski Zakład 

Opieki Zdrowotnej w  Bochni; 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych – inspektor@odocn.pl, tel. 602762036; 

3) Dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz art. 

6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na Zabudowanie ściennych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Poradni 

Dziecięcej i Poradni Rehabilitacyjnej w budynku  Samodzielnego Publicznego  Miejskiego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawców mogą być osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

5) dane osobowe Wykonawców będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) Wykonawca posiada:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;  

 9) Wykonawcy nie przysługuje:  

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          ZATWIERDZAM:  


