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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Włocławek, dnia 17 lipca 2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DZP / 57 / 2018_ZMIANA 

  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  

NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz 

zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. 

księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", zleci opracowanie dokumentacji związanej  

z aplikowaniem  o środki w ramach konkursu: 

KONKURSU 
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 

dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, 
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej oraz rehabilitacji leczniczej – szpitale wojewódzkie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
II RUNDA 

 

zakończone napisaniem i złożeniem w imieniu Szpitala studium wykonalności jako dokumentacji 

zgodnej z regulaminem konkursu wraz ze wszystkimi obowiązującymi załącznikami i dokumentami. 

W związku z powyższym proszę o przedstawienie swojej oferty cenowej na: 

 przygotowanie kompletnego studium wykonalności ze wszystkimi załącznikami wymaganych 

specyfikacją i  regulaminem konkursu, 

 złożenie w/w dokumentacji w imieniu Szpitala w miejscu i terminie przewidzianym  

w regulaminie konkursu, 

 opracowywanie i dokonywanie terminowe uzupełnień, odpowiedzi na pytania i uwagi, 

 uzupełnienie wszelkich dokumentów celem umożliwienia podpisania umowy  

o dofinansowanie. 

1. W ofercie należy podać wartość netto i brutto wykonania całego zadania. 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez zamawiającego: 

A. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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B. Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

a. zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat zadanie dotyczące wykonania zakończonej 

udzieleniem dotacji dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO lub innych funduszy 

strukturalnych dla inwestycji budowlanych w służbie zdrowia a dotyczących budowy lub/i 

przebudowy lub/i remontu (dopuszcza się termomodernizację budynków szpitalnych wraz 

z remontem) infrastruktury szpitala o wartości całkowitej wniosku aplikacyjnego nie 

mniejszej niż 20.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) – min. 1 

realizacja 

b. że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat zadanie dotyczące wykonania zakończonej 

udzieleniem dotacji dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO lub innych funduszy 

strukturalnych dla inwestycji budowlanych użyteczności publicznej o wartości całkowitej 

wniosku aplikacyjnego nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów 

złotych 00/100) – min. 1 realizacja 

c. że zrealizował zadanie dotyczące wykonania zakończonej udzieleniem dotacji 

dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO lub innych funduszy strukturalnych dla 

inwestycji w służbie zdrowia a dotyczących zakupu sprzętu medycznego o wartości 

całkowitej wniosku aplikacyjnego nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 

złotych 00/100) – min. 1 realizacja 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższych wymagań jest: 

- dokument referencji 

- dokumentacja potwierdzająca uzyskanie dotacji dla danego zadania wraz z dokumentem 

potwierdzającym jej wykonanie przez Wykonawcę 

- inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające wykonanie zadania przez Wykonawcą oraz 

potwierdzające, że została dla niego uzyskana dotacja unijna. 

C.  

3. Wykonanie zadania musi być zgodne z Zarządzeniem nr 8/2017 Marszałka Województwa 

kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające zarządzenia w sprawie przyjęcia 

"Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych W K-P 

oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej." z późn. zmianami jeśli występują. 

III. TERMINY. 

- złożenie studium wykonalności  wraz ze wszystkimi obowiązującymi załącznikami  i dokumentami  

w terminie zgodnym  z regulaminem konkursu  i treścią w/w zarządzenia, 

- ostateczny termin złożenia wniosku w terminie określonym w regulaminie konkursu, 

- terminy uzupełnień, odpowiedzi na pytania  i uwagi – zgodnie z terminami podanymi na 

przedmiotowych pismach. 

Wykonawca rozpoczynając współpracę sprawdzi dokładnie posiadaną przez Szpital dokumentację,  

a w przypadku dokumentów, których Szpital nie posiada, a które wymagane są dla celów złożenia 

wniosku uzyska we własnym zakresie. Zamawiający udzieli w tym zakresie stosownych 

pełnomocnictw lub złoży w wyznaczonym miejscu i terminie przygotowane przez Wykonawcę 

wnioski/pisma o wydanie dokumentacji, przy czym Wykonawca może być podmiotem wskazanym do 

kontaktu. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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Cena winna uwzględniać w szczególności wykonanie ewentualnej aktualizacji wynikającej m.in. ze 

zmiany przepisów, wytycznych z Instytucji Zarządzającej, przygotowanie wszelkich uzupełnień  

i odpowiedzi, prowadzenie korespondencji oraz uzupełnienie ewentualnych braków formalnych  

i merytorycznych.  

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn lub 

korekty zamówienia. 

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Katarzyna Jabłońska tel. 54 412 98 88., e-mail: 

inwestycje.wsswloclawek@gmail.com  

lub Pani Karolina Welka tel. 664 546 181, e-mail: inwestycje.wsswloclawek@gmail.com 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę na wykonanie powyższego należy złożyć do dnia 20.07.2018 r. do godziny 12.00 osobiście, 

na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, 87-800 Włocławek ul. Wieniecka 

49, ADMINISTRACJA lub na adres e-mail: sekretariat@szpital.wloclawek.pl  

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, a jej 

uprawnienie musi wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a jej uprawnienie musi wynikać z dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

W przypadku oferty składanej drogą mailową, cała oferta wraz z wymaganymi dokumentami, w 

tym dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań Zamawiającego winny być 

dostarczone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem najpóźniej w 

dniu podpisania umowy.  

Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

V. ZAŁĄCZNIKI (dostępne na stronie internetowej w ramach ogłoszenia) 

1. Projekt umowy 

2. Zarządzenie nr 8/2017 Marszałka Województwa kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. 

zmieniające zarządzenia w sprawie przyjęcia "Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania  

i monitorowania projektów własnych W K-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej."  

3. Ogólny opis projektu 

 

 

/podpis w aktach/ 

Karolina Welka 

Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku 
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