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SPZOZ-ZP/46BU/2022                                 Kępno, dnia  23.11. 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE   nr    SP ZOZ-ZP/46BU/2022

Zamawiający,  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Kępnie,  
ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno, zaprasza do złożenia oferty w trybie pisemnego zapytania ofertowego na
„Wykonywanie usługi  napraw  pojazdów samochodowych  będących w posiadaniu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Kępnie”. Postępowanie prowadzone jest  na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2021r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2021r. poz. 1129 ze
zm.), 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw pojazdów samochodowych eksploato-

wanych w Sekcji Ratownictwa Medycznego oraz Sekcji Zamówień Publicznych  Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, na które składają się  następujące
czynności:

                  -  sukcesywne wykonywanie serwisów oraz napraw pojazdów w miarę potrzeb 
                      Zamawiającego, uwzględnieniem priorytetu napraw pojazdów Zamawiającego,

-  czynności wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, wynikające z książki
   serwisowej lub  warunków eksploatacji w tym: serwis, diagnostyka komputerowa, 
   kontrola stanu technicznego pojazdu, poszczególnych zespołów, podzespołów i 
   mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

            -  naprawy wykonywane w sposób zgodny z warunkami technicznymi przewidzianymi 
               przez producenta danej marki pojazdu,
            -  materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą odpowiadać wszystkim 
               warunkom  określonym przez producenta pojazdu,

                   -  za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, jednak części te muszą
                      być nowe i pełnowartościowe,

            -  nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów, układów w pojeździe oraz 
               podzespołów,
            - serwis (przegląd i konserwacja oraz drobne naprawy jak wymiana żarówek, klocków
               hamulcowych itp.) wykonywany będzie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy,
               licząc od dnia dostarczenia pojazdu do Wykonawcy,
            - naprawy i remonty samochodu wykonywane będą (z zachowanie priorytetu napraw 
               pojazdów Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia
               dostarczenia pojazdu do Wykonawcy,
           -  w przypadku remontu lub naprawy pojazdu wymagających oczekiwania na dostawę 
              części nietypowych, ogólnie niedostępnych, lub w przypadku ujawnienia innych wad w
              pojeździe niż wskazane przez Zamawiającego, termin naprawy może ulec wydłużeniu za
              zgodą Zamawiającego, jednak nie dłużej niż do 10 dni roboczych,
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         -  zakres serwisu i naprawy zostanie każdorazowo ustalony przez Zamawiającego i 
            Wykonawcę,
         -  Wykonawca każdorazowo przedstawia przewidywany koszt wykonania usługi,
         -  Wykonawca w pełni odpowiada za przekazany mu do naprawy/serwisu pojazd,
         - w przypadku gdy po wykonaniu usługi naprawy nie usunięto wady w działaniu pojazdu, 
            Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dokonać naprawy na własny koszt,
        -   na wykonaną usługę wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone 
            części i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu 
            przez ich producenta,
         - w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej poruszanie się pojazdu, Wykonawca
            zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z usunięciem awarii w miejscu
            wystąpienia awarii, a jeśli nie jest możliwa naprawa to podjęcie pojazdu z miejsca
            powstania awarii oraz jego transport i zabezpieczenie do czasu usunięcia awarii.
           -  prowadzenie rejestru i historii wszystkich napraw dla każdego pojazdu Zamawiającego (data
               wymiany, wymienione części, okres gwarancyjny wymienionej części, aktualny przebieg 
               wymiany) 
1.2. Marki i rodzaj pojazdów służbowych oraz numery rejestracyjne zostały określone w tabe-

lach stanowiących Załącznik  nr  4 do SIWZ. W tabelach tych Zamawiający określił  także
przebiegi w kilometrach na dzień ujawniony w tabelach. Wszystkie pojazdy były zakupione
jako nowe i  przebiegi  kilometrów dotyczą tylko i  wyłączne przejazdów wykonanych na
rzecz Zamawiającego.

2. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od  dnia zawarcia umowy.
3. Warunki udziału w postępowaniu:

a)  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
  - posiada Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o   dzia-

łalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez  każdego z nich odrębnie,

b)   dysponuje osobami , które posiadają uprawnienia do wykonywania czynności  zgodnych z
przedmiotem   zamówienia powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego

4.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć: w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat  do dnia  30.11.2022r. do
godz. 11:00, w zamkniętej kopercie i zaadresowanej :

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KEPNIE
Ul. Szpitalna 7      63-600  Kępno

„Zapytanie ofertowe – naprawa samochodów”
Nie otwierać przed 30.11.2022r. – godz. 11:10

        lub  
za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail:  przetargi@szpital.kepno.pl  
w formie skanu dokumentu.
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2) Do oferty należy dołączyć  :   
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności go-

spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
           W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
            więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie,

b) Oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ  - Imienny wykaz  osób , które  będą zatrudnione przy
realizacji zamówienia publicznego pn.” Wykonywanie usługi  napraw  pojazdów samochodo-
wych  eksploatowanych w Sekcji Ratownictwa Medycznego oraz Sekcji Zamówień Publicznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”  wraz z informacją, iż osoby
te  posiadają uprawnienia  do wykonywania czynności określonych przez Zamawiającego w
przedmiocie zamówienia publicznego 

c)  pisemny wzór  rejestru i historii wszystkich napraw dla każdego pojazdu Zamawiającego (data
 wymiany, wymienione części, okres gwarancyjny wymienionej części, aktualny przebieg  wymiany)
jaki Wykonawca będzie prowadził – w przypadku wyboru jego oferty .

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
    Zamawiający oceni oferty w oparciu o następujące kryteria oceny  ofert: 
    5.1. Cena 1 roboczogodziny  = 80% waga kryterium przy czym 1% = 1 punkt.
            W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, żeby wykonawca przedstawił jak najniższą 
             cenę, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

                                            najniższa cena z  zaoferowanych
             liczba punktów = ------------------------------------------------------x 80
                                                         cena badanej ofert 
         
    5.2. Czas wykonywania usługi  = 10% waga  kryterium przy czym 1%=1punkt
            - 2 dni – 10 pkt.
            - powyżej 2 dni – 5 pkt.
    5.3. Długość okresu udzielonej gwarancji na usługę/naprawę–10%  waga kryterium, przy czym
           1% = 1 punkt.
           W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, żeby wykonawca przedstawił jak najdłuższy 
           okres gwarancji zostanie zastosowany następujący podział punktowy:
           - Za zaoferowanie 3 miesięcy –0 pkt
           - Za zaoferowanie 6 miesięcy –5 pkt
           - Za zaoferowanie 12 miesięcy –10 pkt
           5.3.1. Zamawiający informuje, iż minimalny okres udzielonej gwarancji to 3 miesiące, 
           maksymalny okres udzielonej gwarancji to 12 miesiące.
           5.3.2. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować konkretną ilość miesięcy w przedziale od 
           3  miesięcy do 12 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym
          (ofercie) termin gwarancji  krótszy niż 3 miesiące, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (ofercie) okresu gwarancji,
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Zamawiający przyjmie do oceny ofert oraz do przyszłej umowy, że okres udzielonej gwarancji
jest równy wymaganiom określonym w SWZ i wynosi 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania
okresu gwarancji dłuższego niż 12 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 12 miesięcy –
maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w
ofercie.

           
6. Termin otwarcia ofert:     30.11.2022r. godz. 11:10

7. Klauzula Informacyjna - 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 prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 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 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 63-600 Kępno
 kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kępnie – 62 78 25 425 ; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związa-

nym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Wykonywanie usługi  napraw
pojazdów samochodowych  eksploatowanych w Sekcji  Ratownictwa Medycznego oraz Sekcji
Zamówień Publicznych  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”. pro-
wadzonym w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zosta-
nie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy prze-
kracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-
stępowaniu 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 zauto-
matyzowany, stosowanie 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 **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
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− 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 którym 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. 

8.   Załączniki:
 1) Formularz  oferty – zał. nr 1 
 2) Wzór   umowy – zał. nr 2
 3) Oświadczenie – zał nr 3
 4) Wykaz pojazdów – zał nr 4

     

Podpisano:   Dyrektor SPZOZ w Kępnie
        /-/ Beata  Andrzejewska
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