
 

Zaproszenie do składania ofert / ogłoszenie* 

1) Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO  - Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w 

wodę dla budynku z Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich 

(OLAZA) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych  w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”                                                                                                           

 ( nazwa postępowania ) 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zakres zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a) obsługa geodezyjna, 

b) projekty budowlane (4 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

c) projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.), 

d) inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania, 

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.). 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, 

3) wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów, 

4) pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 

5) przeprowadzenie szkolenia i obsługi, 

6) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z 

zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla 

prawidłowej eksploatacji, 

7) wykonanie instrukcji eksploatacji oraz instrukcji obsługi, 

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.), 

9) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, 

10) serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji. 

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, w celu prawidłowego oszacowania 

wartości zamówienia dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji, w szczególności dokonał 

ogólnej inwentaryzacji obiektów podlegających rozbudowie lub związanych w jakikolwiek 

sposób z robotami będącymi w zakresie przedmiotu umowy. 

 

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 

 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

    Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy 

kierować na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. 

Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, fax 77 419 65 22 wew.29, e-mail: 

anna.rohatynska@olowoskowice.pl 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
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2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) z 

wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, które sporządza się pod rygorem 

nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 

3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą 

udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego www.olo.biuletyn.info.pl 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Pracownik upoważniony do kontaktowania się z Wykonawcami: 

     - Anna Rohatyńska, tel. 77 419 65 22, 77 419 65 55, Ośrodek Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów 

Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. od 8:00 

do 14:30 od poniedziałku do piątku. 

 

Sposób obliczenia ceny 

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cenę 

wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz 

przeprowadzonej wizji lokalnej. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych 

polskich (PLN), oraz musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN – nie dopuszcza 

się rozliczenia w walutach obcych. 

Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 

wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów 

związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych usług, niezbędnych do 

realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną 

cenę. 

Ceny wskazane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT. 

Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 

przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z 

wykonaniem zamówienia. 

Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174 z późn. zm.) 

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, m.in.: 

1) wartość usług określonych w przedmiocie zamówienia, 

2) podatek od towarów i usług, 

3) wszystkie zastosowane materiały i urządzenia, 

4) koszty pracy ludzi i sprzętu, 

5) koszty transportu, 

6) wszystkie podatki i opłaty, 

7) koszty ubezpieczeń, 

8) koszty dojazdów, 

9) koszty wynagrodzeń, 

10) koszty napraw sprzętu, 
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11) koszty użycia dodatkowego sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

12) koszty dzierżaw i najmów, 

13) koszty połączeń telefonicznych, 

14) koszty paliwa i oleju, 

15) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku 

z realizacją zamówienia. 

Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub 

programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści powyższych dokumentów wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

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 

danych 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”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego  

w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, tel. 

77 419 65 22, 77 419 65 55 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych jest Adrian Nizioł, iod@olowoskowice.pl , tel. 77 419 65 22, 

77 419 65 55 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie: Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku z 

Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych  w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

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; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

˗   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

˗   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników); 

˗   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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

˗   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

˗ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Informacja o ograniczeniach danych osobowych: 

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu, 

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu, 

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 

szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami). 



 

3) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. 

4) Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca*  

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie prac związanych z budową rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę lub stacji 

uzdatniania wody, a także wykonaniem robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” o wartości co najmniej 100 000 zł brutto, z załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. 

W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w budowie rezerwowego źródła 

zaopatrzenia w wodę lub stacji uzdatniania wody w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

Zamawiający uzna jako spełnienie powyższego warunku tej roboty, o ile jej wartość wynosi 

co najmniej 100 000 zł brutto. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w 

wykonaniu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w innym zakresie niż 

budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę lub stacji uzdatniania wody o wartości co 

najmniej 100 000 zł brutto, warunek zostanie uznany jako spełniony, jeśli dodatkowo wykaże, 

że wykonał prace budowlane związane z budową rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę 

lub stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 100 000 zł brutto. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i placu budowy na wartość nie 

mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie musi 

obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Dokument 

potwierdzający zawarcie ubezpieczenia należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy. 
 

5) Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie 

zamówienia: Anna Rohatyńska, tel. 774196522, 77 4196555, e-mail: 

anna.rohatynska@olowoskowice.pl 

6) Kryteria oceny ofert: 

a) cena*; 

b) termin realizacji / czas dostawy*;  

c) gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*;  

d) płatności (warunki, terminy itp.)*;  

e) jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;   

f) wiedza / doświadczenie* 

 

7) Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty 

elektronicznej, na który oferta ma być wysłana:  

Oferty należy składać/przesyłać w formie papierowej (oryginał) w zamkniętej kopercie 

w SEKRETARIACIE Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. 

Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów do dnia 27.01.2020 r. do godz. 10.00, 

pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny 

opóźnienia. 

https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.122.0001186,USTAWA-z-dnia-7-lipca-1994-r-Prawo-budowlane.html


 

W przypadku ofert przesyłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia 

oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy przygotować na formularzach 

udostępnionym przez Zamawiającego. Kompletna oferta powinna zawierać: 

- formularz oferty, 

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

- pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające 

zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę (oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia dokumentu), 

- kosztorys ofertowy, 

- harmonogram rzeczowo-finansowy, 

- referencje poświadczające należyte wykonanie robót budowlanych potwierdzających 

posiadane doświadczenie. 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

 

                                                                                                                    Joanna Niedźwiedź 

                                                                                                                                                DYREKTOR 

                                                                                                                               Ośrodka Leczenia Odwykowego  

                                                                                                                                    w Woskowicach Małych  

                                                                                                                      13.01.2020 r. 

                                                                                                                              / - /  

...................................................... 

   dyrektor, podpis, pieczęć i data 

*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA! (dotyczy  ogłoszenia dla zamówień pow. 15.000 EURO) 

Oferta musi zwierać ponadto reguły, którymi będzie kierował się zamawiający w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia np.: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert; 

3) Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, nie powodujące istotnych zmian  

w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 


