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Ogłoszenie w sprawie składania ofert na roboty budowlane związane z zapobieganiem lub 

zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze 
Województwa Mazowieckiego  
 

1) Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,  

NIP 113-245-39-40; 

2) Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

3) Partner projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

  

Mariusz Robert Martyniak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Mińsku Mazowieckim, działając w ramach uchwały 1453/256/21 Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 16 września 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu  
pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego (z późn. zm.)” zaprasza  
do składania ofert na adaptację pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w związku z pojawieniem się korona wirusa (w tym min: opracowanie dokumentacji 
projektowej, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prac adaptacyjnych  
i wykończeniowych, nadzór inwestorski). 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń 
w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa 
mazowieckiego”, działając na podstawie Pełnomocnictwa Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, informuję o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę, montaż i uruchomienie 
sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń przeznaczonego dla potrzeb „Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim” na cele związane  
z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze Województwa 
Mazowieckiego. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji niezbędnej do 
robót budowlanych w zakresie dla pomieszczeń przeznaczonych pod działalność Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego wg poniższego wykazu 
L.p. 
zadania 

 M2 

1 Adaptację pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku 
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (w tym min: opracowanie 
dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz 
prac adaptacyjnych i wykończeniowych, nadzór inwestorski). 

 
100 m2 
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Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 
Miejsce wykonania: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
Termin realizacji zamówienia: pożądany pilny termin realizacji maksymalnie do 3 miesięcy  
 
Warunki udziału: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy: 
1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób, które będą wykonywały wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: roboty murarskie i murowe, roboty przy wykonywaniu podłóg  
i ścian, roboty wykończeniowe, tynki, układanie płytek, roboty malarskie. 

 
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenia pracowników, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz otrzymaniu 
wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika.  
 

3. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w dni pracujące 
od godz. 8.00 do 14.00. Wykonawca winien uzgodnić termin wizji lokalnej z 
Kierownikiem Działu Logistyki. 
Kierownik Działu Logistyki: Robert Suracki, mail: robert.suracki@spzozmm.pl,  
Tel: 25 506 51 78. 
 

 
Kryteria oceny ofert: 
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

1.Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej: 

 CENA 100 %=100 pkt. 
 
1.1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach”  
1.1.1. Kryterium „cena” (C)  
Maksymalnie100 pkt  
Najwyższą liczbę punktów, tj 100 otrzyma oferta, w której zaoferowaną najniższa cenę ofertową 
brutto. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone według wzoru:  
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Cena najniższa brutto*  
C = ---------------------------------------------------- x 100  
Cena oferty ocenianej brutto  
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
 
 
1.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w 
oparciu o przyjęte kryteria: 
 
 
Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  
Do oferty należy dołączyć:  
1. sporządzony i wypełniony formularz cenowy z podziałem na koszty: opracowania 
dokumentacji projektowej, wykonania robót, nadzoru inwestorskiego   

 
Sposób i termin złożenia ofert:  
Ofertę, podpisaną podpisem elektronicznym należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2021 r., 
godzina 12:00, drogą elektroniczną na adres e-mail: eprzetargi@spzozmm.pl   
Prosimy o dopisanie w tytule e-maila „Oferta COVID-19” 
 
Wybór ofert i podpisanie umowy:  
Po dokonaniu wyboru kontakt nastąpi  tylko z Wykonawcą którego oferta została wybrana.  
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa, której istotne 
postanowienia określa załącznik nr 4 do Ogłoszenia 
 
Termin związania ofertą  
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
Inne postanowienia: 
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
Przewiduje możliwość zmiany zakresu/ilości przedmiotu zamówienia. 
 
Przed podpisaniem Umowy należy przedłożyć kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej 
odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej 
co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia. 

 
Zamówienie udzielone jest bez zastosowania przepisów ustawy z  dnia 11.09.2019r. Prawo 
zamówień publicznych z uwagi na panującą epidemię  wirusa SARS-CoV-2 w związku  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491 z późn. zm.)  
W zakresie robót budowlanych zwolnienie z PZP wynika z art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021r. poz. 
2069, z późn. zm.). 
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Uzasadnieniem modernizacji pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest konieczność 
utrzymania ciągłości istotnych świadczeń medycznych i służących bezpośrednio przeciwdziałaniu 
i zwalczaniu COVID-19 oraz mają na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  
 
 

 
 
 
          /-/  Mariusz Martyniak 

Kierownik Zamawiającego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników do Ogłoszenia  
Załącznik Nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy  

Załącznik Nr 1(a – e) – Miejski plan zagospodarowania przestrzennego 

Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy  

Załącznik Nr 3 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego 

Załącznik Nr 4 – Projekt umowy  

Załącznik Nr 5 - Klauzula RODO  
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