Znak sprawy: FZ-312- 15 /19
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0261/18 pn. „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR ” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp1@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779
II. Tryb udzielenia zamówienia
Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986). Postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem wymogów dotyczących
przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w
drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 wydanych
przez Ministra Rozwoju i Finansów 19 lipca 2017 r.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest
1.Konstrukcyjno-budowlanej,

prowadzenie nadzoru

inwestorskiego

w

specjalnościach:

2. Instalacyjnej:
- instalacji gazów medycznych
-instalacji PPOŻ ,DSO , IT, przyzywowej, elektrycznych ( instalacji oświetleniowej, separowanej i
innych zgodnie z projektem)
3.Instalacji c.o. i wod-kan.
4.Instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w
Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR ” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa

medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.:
Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych objętych umową, określony jest w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych projektu budowlanego i innych
dokumentów technicznych , a także wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz
pozostałych obowiązujących przepisów prawa (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 963).
Kody CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Pełny zakres nadzorowanych robót zawarty jest w dokumentacji projektowej sporządzonej
przez biuro projektowe
a.
Dokumentacja budowlana we wszystkich branżach
b.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
c.

Przedmiary robót

d.

Decyzja Nr 459/2016 – Pozwolenie na budowę.

1.

Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje
obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania
inwestycyjnego i obejmuje w szczególności:
1.Przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu
oraz w formie elektronicznej.
Zbadanie projektu pod względem zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości rozwiązań.
Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian lub uzupełnień
dokumentacji i części kosztorysowej lub złożenie zamawiającemu oświadczenia o braku uwag.
2. Na etapie realizacji robót budowlanych:
1) przedłożenie oświadczeń inspektorów nadzoru inwestorskiego stwierdzających przyjęcie
obowiązków pełnienia funkcji inspektorów nadzoru nad robotami w poszczególnych branżach,
2) udział w przekazaniu placu budowy,
3) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych, odbiorów robót zanikowych i ulegających
zakryciu, przekazywania Zamawiającemu protokołów odbioru robót lub dostaw albo ich części w
terminie 3 dni od daty odbioru,
4) potwierdzenie usunięcia wad,
5) kontrola bezpieczeństwa na budowie, w tym BHP,
6) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy,
7) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej, dokumentującej każdy etap inwestycji,
8) pobyt na terenie budowy bez dodatkowego wezwania nie rzadziej jak raz w tygodniu,

9) wstrzymanie robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia
ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne oraz natychmiastowe pisemne powiadomienie
Zamawiającego o zaistniałej sytuacji,
10) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego
wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
11) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów,
świadectw jakości, wyników badań) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych
wyrobów , których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie
braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń
dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek
żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zmiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem
Zamawiającego o zaistniałym fakcie,
12) Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru, uzgodnienia oraz zatwierdzenia w imieniu
Zamawiającego sposobu i technologii robót w zakresie określonym w umowie,
3. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie:
1) przyjmowanie od Wykonawcy powiadomień o stwierdzeniu nieprawidłowości w dokumentacji
projektowej i po ich zbadaniu, przekazywanie ich niezwłocznie Zamawiającemu w formie
pisemnej wraz z rekomendacją sposobu rozwiązania z uwzględnieniem warunków zawartych w
umowie na roboty budowlane oraz powiadamianie o każdym istotnym zdarzeniu, jakie może mieć
wpływ na wykonanie Umowy, jeśli tylko będzie wiedział lub przy zachowaniu należytej
staranności powinien wiedzieć o zaistnieniu takiego zdarzenia, co nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami,
2) Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w
terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach, w przypadku nie wywiązania
się z obowiązku informowania Zamawiającego, o w/w sytuacji, odpowiedzialność za skutki w
pełni spoczywa na Wykonawcy.
3) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
4) ścisła współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego osobami, w szczególności
konsultantami, ekspertami lub nadzorem autorskim,
5) przyjmowanie, analizowanie, weryfikowanie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
kosztorysów i innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę,
6) analiza harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę a
zatwierdzonego przez Zamawiającego, śledzenie wykonania, akceptacja jego aktualizacji,
7) bieżąca kontrola jakości stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, sprawdzenie
dopuszczalności materiałów w szpitalnictwie, każdorazowa akceptacja wprowadzanych przez
Wykonawcę materiałów, zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych,
8) bieżące monitorowanie wpływu inwestycji na stan techniczny obiektów przyległych do terenu
budowy oraz podejmowanie niezbędnych działań zgodnie z zaleceniami projektanta, organów
nadzoru i wynikającymi z ekspertyz,

9) bieżące sprawdzanie zakresu wykonanych robót,
10) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzających jakość wykonania
robót,
11) ograniczenie wspólnie z Wykonawcą prac uciążliwych wynikających z prowadzonych robót,
12) współpraca z Zamawiającym i głównym projektantem przy analizie dokumentacji powykonawczej przedstawionej przez Wykonawcę,
13) koordynacja i pomoc w uzyskaniu obowiązujących uzgodnień, decyzji i pozwoleń,
14) współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych
oraz innych opracowań wymaganych przez instytucję współfinansującą,
15) bieżąca kontrola i archiwizacja dokumentacji budowy.
zawiadamianie Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach,
c). ścisła współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego osobami, w szczególności
konsultantami, ekspertami lub nadzorem autorskim,
d). przyjmowanie, analizowanie, weryfikowanie i zatwierdzenie dokumentacji podwykonawczej,
kosztorysów i innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę,
4. Narady budowy
1) inicjowanie i prowadzenie rad technicznych (narad budowy), odbywających się w uzgodniony
dzień tygodnia oraz w innym dniu, kiedy Zamawiający, Nadzór Inwestorski lub Wykonawca uzna
to za konieczne, nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) protokołowanie rad technicznych (narad budowy) w dniu ich odbycia, egzekwowanie od
uczestników podpisu sporządzonych protokołów, przekazywanie kopii protokołów jej
uczestnikom.
5. Przekazywanie obiektu do użytkowania
1) kontrola nad przeprowadzaniem przez Wykonawcę robót wymaganych, prób, sprawdzeń,
rozruchów itp.,
2) weryfikacja zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót,
3) dokonanie protokolarnego odbioru robót, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę
gotowości i akceptacji odbioru robót częściowych i odbioru końcowego,
4) przystąpienie do odbiorów częściowych i końcowych zgłoszonych przez Wykonawcę,
5) udział wraz z Wykonawcą w odbiorach dokonywanych przez Państwową Straż Pożarną,
Państwową Inspekcję Pracy, Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego i innych,
6) sprawdzenie kompletności i weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji
powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
7) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy robót i oświadczeń wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na

użytkowanie obiektu.
6. Okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych. Na wezwanie Zamawiającego:
1) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, do których zobowiązany będzie Wykonawca
robót i egzekwowanie napraw, usunięcia wad i usterek,
2) uczestniczenie w przeglądzie przed upływem gwarancji, do którego zobowiązany będzie
Wykonawca robót i egzekwowanie napraw, usunięcia wad i usterek.
7. Wymagania
1) Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków ustanowi inspektorów nadzoru
poszczególnych branż zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do
prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego,
2) Wykonawca zapewni nie rzadziej niż raz w tygodniu dyspozycyjność inspektorów
3) nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy Wykonawcy robót,
4) w trakcie realizacji poszczególnych robót kontrolę nad prawidłowością ich wykonania
powinien sprawować odpowiedzialny za dany zakres robót inspektor nadzoru,
5) podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta należy zapewnić zastępstwo na cały okres
założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych. Zastępstwo to
winno być zaproponowane na piśmie wraz z dokumentami do akceptacji przez Zamawiającego z
wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych od dnia planowanego objęcia zastępstwa.
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu
inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić,
zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych
zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2016.290. z dnia 08.03.2016) oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie.
Termin wykonania zamówienia:
1.

2.

3.
4.
5.

Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi
po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą.
Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu
zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich
koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane w ramach
zamówienia bez względu na to czy roboty te wymienione są w dokumentacji projektowej,
dokumentując w Dzienniku Budowy każdorazowy pobyt inspektora na budowie poprzez
dokonanie wpisu z dokonanych czynności.
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego pozwolenia
na użytkowanie.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych nadzorowanej inwestycji do dnia
31.07.2020 r.
Określone powyżej terminy mają jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez

6.

dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
określonym w Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w
ramach umowy na roboty budowlane,
Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w okresie
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2
ust. 2 Umowy. Termin gwarancji został ustalony w wymiarze 36 miesięcy od daty odbioru
końcowego inwestycji.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania
przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o
stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dostępne na stronie internetowej funduszy
europejskich dla sektora ochrony zdrowia www.zdrowie.gov.pl pod adresem:
http://www.pois.gov.pl/media/9032/Wytyczne_kwalifikowanie_POIS_22092015.pdf

Oferent musi w posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli
przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
1) Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom
budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego
(zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane).
3) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się
odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz.
42).
IV.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem tj:
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch nadzorów inwestorskich prac
budowlanych w obiektach ochrony zdrowia (szpitale, poradnie), o wartości nadzorowanych
robót minimum 3.000.000,00 złotych brutto;
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj.:
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.
a.

Koordynator – inspektor nadzoru branży kontrukcyjno – budowlanej posiadający:

•
uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń,
•
co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub
kierownika budowy robót branży kontrukcyjno – budowlanej,
•

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

b.

Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:

•
uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
•
co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub
kierownika budowy robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
•

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

c.

Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:

•
uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
•
co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub
kierownika budowy robót sanitarnych,
•

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI . Z
treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż wymienione warunki wykonawca
spełnił. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższych warunków na podstawie

oświadczenia (załącznik nr 2).
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
1) W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

podpisane

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
wyszczególnione w rozdziale V pkt 1 winien spełnia

o

się

przez

zamówienie

osoby
warunki

co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
4) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
2. Podwykonawstwo/ udział podmiotów lub osób trzecich w wykonaniu usługi
Wykonawca może polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
2.1 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polega
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
2.2 Jeżeli wiedza i doświadczenie lub osoby zdolne do wykonania zam6wienia, podmiotu, o
którym mowa w pkt. 3 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
zażąda od wykonawcy, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wiedzę i doświadczenie lub osoby zdolne do
wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 1).
V. Informacje ogólne
1.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na
każdym etapie aż do podpisania umowy z Wykonawcą, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty.

VI . Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące
dokumenty:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 1, wykażą brak
podstaw do wykluczenia poprzez złożenie przez każdego z Wykonawców wymaganych
dokumentów wymienionych w pkt 1 -2
Na potwierdzenie spełniania warunków udziałów w postępowaniu Zamawiający żąda
dołączenia do oferty:
c) wykazu usług nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, z podaniem rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania - w tym okresie polegających na wykonaniu
dwóch nadzorów
inwestorskich prac budowlanych w obiektach ochrony zdrowia (szpitale, poradnie), o wartości
nadzorowanych robót minimum 3.000.000,00 złotych brutto;
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, które zostaną wymienione w załączniku nr 6 do zapytania
ofertowego- należy dołączyć stosowne dokumenty.
II. Ponadto Wykonawca złoży:
1. Formularz ofertowy , stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -wzór
stanowi załącznik nr 3- należy dołączyć stosowne dokumenty.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
4.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 1 i
2 ustawy Pzp). Wymaga się, by podmioty o których mowa powyżej, brały udział w realizacji części
zamówienia (np. w formie podwykonawcy), w takim wypadku dodatkowo wymaga się

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich wymaganych dokumentów.
5.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa
oświadczenie w części dotyczącej podwykonawców oraz dokumenty dotyczące tych podmiotów. Wykonawca również zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie nazw firm tych podwykonawców.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1.Sposób porozumiewanie się między zamawiającym a wykonawcami ustala się w formie pisemnej
lub drogą elektroniczną na adres zp@spzozsokolow.pl
2.Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) Andrzej Kalinowski w zakresie przedmiotu zamówienia – 25 781-73-21 (telefon czynny w dni
robocze w godz. 7:00 – 14:30),
b) w zakresie procedury – kierownik dz. organizacyjno-prawnego- Zdzisława Miłkowska tel. 025
781-73-19 (telefon czynny w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00).
VIII. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta winna być napisana w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
Nr 1 do zapytania ofertowego.
3.Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy a uprawnienie to powinno być stwierdzone wypisem z KRS
lub ewidencji działalności albo podpisane przez osobę umocowaną do tych czynności przez osobę
(osoby) uprawnioną(e). Gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś
dokumentu, to kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania wspólnej oferty
podpisane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania dokumentów w języku innym niż język polski do dokumentu oryginalnego
powinno zostać dołączone tłumaczenie.
4.Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii w
sytuacji, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
6.Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.
7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.Składając ofertę wykonawca może podać numery stron, które nie powinny być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom niniejszego postępowania. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą:
„INFORMACJA STANOWIĄCA TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ
INNYM WYKONAWCOM.” Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie
zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty będące tajemnicą przedsiębiorstwa.
9.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego (pokój 37 biurowca) Sokołów Podlaski ul.
ks. Bosko 5 w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową Wykonawcy kopertach z napisem
„Konkurs ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim ”.

2. Termin składania ofert mija 30.04.2019 r. o godzinie 10.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11.00 w lokalu nr 13 biurowca w siedzibie
zamawiającego.
4. Postępowanie jest jawne, zapraszamy Wykonawców na otwarcie ofert.
X. Kryteria oceny ofert
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena oferty – 100 %
2. Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór:
kryterium cena:
C = ( Cmin : Cbad ) x 100
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za cenę oferty,
Cmin - cena najniższa wśród ofert,
Cbad - cena oferty danego wykonawcy
3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu
ceny.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych, Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku
postępowania, przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli
oferty.

Szczegółowe warunki
specyfikacji.

XII. Wzór umowy
reguluje projekt umowy będący załącznikiem nr 4 do niniejszej

XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. pełnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0261/18 pn.
„Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR” w
ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
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
przekracza 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
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, 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
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
−
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.
_____________________
* Wyjaśnienie: 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.
** Wyjaśnienie: 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
XIV. Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sokołów Podlaski, 17.04.2019 r.
p.o. Dyrektora
Maria Sikorska

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczam, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) firma, którą reprezentuję spełnia warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................
miejsce i data

.................................................
pieczęć i podpis
osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0261/18 pn. „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu
Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR ” w ramach działania 9.1 Infrastruktura
ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
…..................
postępowanie nr ………………….. , oświadczam, że:
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

……………..………..........
miejscowość, data
………………………….......................................
imię, nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

