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ZP/03/2020                                                                                    Warszawa, dnia 18 marca 2020 r. 

 
Zaproszenie do złożenia oferty  

modyfikacja z dn. 18.03.2020 r. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm./ 

1.  Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74; 03-131 Warszawa 

2. Nazwa postępowania: 

„Wykonanie modernizacji kotłowni parowej dla potrzeb kuchni w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74  
w Warszawie” 

 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

W terminie  do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

4. Kryteria oceny ofert:  100 % cena. 

 5. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji:  

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej kotłowni parowej.  
Kotłownia o parowa o mocy 340 kW i wydajności pary 520 kg/h. Dalsze szczegóły opisu 

zawiera załącznik nr 1A do zaproszenia.  
Zakres prac: 

1) Montaż (zmontowanie) kotła gazowego parowego Viessman Vitoplex  100 LS 

2) Podłączenie kotła do komina (istniejącego) 

3) Podłączenie kotła do instalacji gazowej (istniejącej) 

4) Wykonanie instalacji pary od kotła do rozdzielacza (istniejącego) 

5) Wymiana zbiornika i pompowni kondensatu 

6) Wykonanie instalacji kondensatu 

7) Wykonanie sterowania (automatyki) pracą kotłów i pompowni kondensatu  

8) Dokonanie w imieniu Zamawiającego odbioru UDT.  

Niezbędne warunki, jaki musi spełniać Wykonawca przystępując do złożenia oferty.  

 
1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą:  uprawnienia budowlane 

w zakresie wykonawstwa robót instalacyjno-sanitarnych i elektrycznych.  
Na potwierdzenie tego warunki zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę  oświadczenia 
w tym zakresie – wzór załącznik Nr 5 do zaproszenia. Przed podpisaniem umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania kopii uprawnień.  



2) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w: wykonaniu robót związanych z budową 
lub remontem/modernizacją kotłowni gazowych oraz instalacji par.  

- co najmniej jedna robota na kwotę brutto nie mniejszą niż 60 000,00 złotych 
 

Na potwierdzenie tego warunku zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wykazu robót 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie - wzór załącznik Nr 4 do zaproszenia. 
 

6. Pytania do Zamawiającego 
1)  W zakresie wykonania robót – Piotr Pindelski tel. 790 880 949  p.pindelski@scol.warszawa.pl    

2)   W zakresie procedury i złożenia oferty-Małgorzata Ludwiszewska tel. (22) 811 06 88  
wew. 270-271  e:mail: przetargi@scol.warszawa.pl  

 
7. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć do dnia 01 kwietnia 2020 r. do godziny 10:15 za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: przetargi@scol.warszawa.pl  

 
Otwarcie oferty odbędzie się  dnia 01 kwietnia 2020 r. do godziny 10:30 w Dziale Zamówień 

Publicznych i Inwestycji p. nr 4 przy  ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa 

8. Opis sposobu wskazania/wyliczenia ceny.    

 

1) Na załączonym formularzu ofertowym Załącznik nr 1, należy przedstawić cenę ofertową 
ryczałtową netto/VAT/brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia na 

podstawie własnej kalkulacji. 

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku oraz słownie.  

3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.  

9. Informacje o formalnościach  

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże informacje 
wykonawcom,  którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie 
internetowej Zamawiającego www.scol@warszawa.pl/przetargi.  

2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny.  

4) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku 
zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania postępowania, 
2) przesunięcia terminu składania ofert, 
3) negocjacji ostatecznej ceny ofertowej z wybranym wykonawcą. 
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Załączniki do zaproszenia: 

1. Zał. 1 - formularz ofertowy 

2. Zał. 1A – opis przedmiotu zamówienia  

3. Zał. 1B – schemat kotłowni  

4. Zał. 1C – rzut kotłowni  

5. Zał. 1D – przedmiar robót 

6. Zał. 2 - wzór umowy 

7. Zał. 3 - informacja RODO 

8. Zał. 4 - oświadczenie w zakresie uprawnień osób  

9. Zał. 5 - wykaz robót  

                                    ZARZĄD SPÓŁKI 

            
       

 
                                                                                                            


