
Ogłoszenie nr 613370-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.  

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika: Usługi polegające na funkcji 

Inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla Inwestycji: „Utworzenie 

Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę 

obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy 

ulicy Strzeleckiej 2” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Zamówienie dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna, 

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura 

ochrony zdrowia 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 



 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, krajowy numer 

identyfikacyjny 000298583, ul. ul. Strzelecka  2 , 31-503  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, 

tel.12 6198601, e-mail zp@dzieciecyszpital.pl, faks 12 6198668.  

Adres strony internetowej (URL): www.dzieciecyszpital.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) 

Tak  

www.dzieciecyszpital.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak  

www.dzieciecyszpital.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem 



Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. 

Strzelecka, Biuro Dyrekcji 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi polegające na funkcji Inwestora 

zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla Inwestycji: „Utworzenie 

Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę 

obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy 

Strzeleckiej 2”  

Numer referencyjny: DZP.271-21/17  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  



II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu funkcji kompleksowego 

inwestora zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego 

pod nazwą „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD 

poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika 

w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”, zlokalizowanego na działce nr 5, Obr. 51 Śródmieście 2. 

Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego, 

który obejmuje roboty budowlane m.in. w zakresie nadbudowy kondygnacji i przystosowania 

poddasza na oddziały specjalistyczne, przebudowy budynku i zmian funkcjonalno-organizacyjnych; 

robót konserwatorskich, modernizacyjnych. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera 

załącznik 1C do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1B oraz 1C do 

SIWZ. 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, 

aby uzyskać informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i 

wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71247000-1 

71530000-2 

71540000-5 

71631300-3 

71700000-5 

71244000-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-10  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2020-07-10 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy na pełnienie 

funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim do dnia końcowego 

odbioru wszelkich wykonanych robót budowlanych dotyczących realizacji Inwestycji wraz z 

usunięciem wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i uzyskania 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całego obiektu i po całkowitym rozliczeniu Inwestycji z 

wykonawcą robót budowlanych . Zamawiający przewiduje, że; ostateczne rozliczenie robót 

budowlanych nastąpi w terminie do 10.07.2020 roku 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać 

wykonawcy, którzy: 1.1. Spełniają warunki udziału w zakresie: 1.1.1. Zdolności technicznej lub 

zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 1.1.1.1. Posiadał wiedzę i 

doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał, w okresie ostatnich pięciu (5) lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 

okresie, co najmniej 2 usługi polegającą na pełnieniu funkcji kompleksowego inwestora zastępczego 



wraz z nadzorem inwestorskim/inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji budowlanych wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie polegającym na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

obiektu użyteczności publicznej, sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 

/POKB/ w grupie 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, 

budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) o minimalnej wartości 

każdej z robót budowlanych 10 mln zł brutto, w tym minimum 1 inwestycja budowlana 

dofinansowana ze środków zewnętrznych (np. Unii Europejskiej) i 1 inwestycja budowlana dotyczącą 

obiektu /zespołów obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne. 1.1.1.2. Dysponował odpowiednimi 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj., co najmniej: 1.1.1.2.1. jedną osobą pełniącą 

funkcję Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru/Inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą: a) uprawnienia budowlane do kierowania i 

nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz b) doświadczenie pozyskane w okresie ostatnich 7 lat – w pełnieniu 

funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera 

Kontraktu /Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu co najmniej 2 inwestycji budowlanych 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie polegających na budowie, rozbudowie lub 

przebudowie obiektu użyteczności publicznej, sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych /POKB/ w grupie 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze 

edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) o 

minimalnej wartości każdej z robót budowlanych 10 mln zł brutto w tym minimum 1 inwestycja 

budowlana dofinansowana ze środków zewnętrznych (np. Unii Europejskiej) i 1 inwestycja 

budowlana dotyczącą obiektu /zespołów obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne. 1.1.1.2.2. 

minimum jedną osobą: a) posiadającą 5-letnie doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma 60 

przepracowanych miesięcy), licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania i 

nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, oraz b) biorąca udział przez co najmniej 18 miesięcy (rozumiane jako 

suma 18 przepracowanych miesięcy) w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (w 

rozumieniu art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) 1.1.1.2.3. minimum jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora 

nadzoru w branży sanitarnej do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, posiadająca: a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz b) co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma 60 przepracowanych miesięcy), licząc od daty 

uzyskania uprawnień w danej branży, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla minimum jednej 

inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej 

sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /POKB/ w grupie 126 o wartości nie 

mniejszej niż 10 mln zł brutto. 1.1.1.2.4. minimum jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru 

w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

wysokoprądowych i niskoprądowych, posiadającą: a) uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, b) co najmniej 5-letnie 



doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma 60 przepracowanych miesięcy), licząc od daty 

uzyskania uprawnień w danej branży, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla minimum jednej 

inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej 

sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /POKB/ w grupie 126 o wartości nie 

mniejszej niż 10 mln złotych brutto. 1.1.1.2.5. minimum jedną osobą pełniącą funkcje Inspektora 

nadzoru branży drogowej, posiadającą: a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w 

ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz 

Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz b) co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma 60 przepracowanych miesięcy), licząc od daty 

uzyskania uprawnień w danej branży, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla minimum jednej 

inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości nie 

mniejszej niż 1 mln zł brutto.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Zamawiający oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ składanego przez wykonawcę 

wraz z ofertą, będzie żądał: 1. Odpisu 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 PZP. .2. Jeżeli wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 



dokumentów, o których mowa w pkt 1. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 2 powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Niniejszy dokument lub oświadczenie 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1. wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. wykazu osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego i 

doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. 2. Stosowne 

Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 

wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 

reprezentacji we właściwym rejestrze. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4. Wypełnione i podpisane oświadczenia, o którym 

mowa w pkt. w pkt 6.1 SIWZ. 5. Zobowiązanie, o który mowa w pkt 6.9. SIWZ (jeżeli dotyczy). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium 

wynosi: 5 000 zł (słownie pięć tysięcy zł 00/100). 2. Sposób wniesienia wadium został okresowy w 

SIWZ. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  



 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru 30,00 

Częstotliwość inspekcji 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 

nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 



Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z paragrafem 21 projektu umowy: 1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian 

wynika z następujących okoliczności: 1) Zmiany wynagrodzenia Inwestorowi zastępczemu, a) w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Inwestora Zastępczego w 

odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej 

z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w 

przypadku wzrostu wynagrodzenia Inwestora Zastępczego jest on zobowiązany wykazać wpływ 

zmiany na koszty wykonania zamówienia; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Inwestora zastępczego określona w niniejszej umowie, w 

oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa, c) w przypadku zmiany zasad podlegania 



ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 2) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w 

trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inwestor zastępczy powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Inwestor zastępczy jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inwestor zastępczy 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w 

postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać 

wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w 

SIWZ. W tym celu Inwestor zastępczy zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane 

w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego). 3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu 

dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 4) W zakresie obniżenia ceny 

ryczałtowej w przypadku rezygnacji Zamawiającego z któregokolwiek elementu zamówienia. 2. 

Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) wystąpienie siły wyższej - 

rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 

staranności, a które uniemożliwia Inwestorowi zastępczemu wykonanie jego zobowiązania w całości 

lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w 

celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 

powstałego na skutek działania siły wyższej. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o 

okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, 2) przedłużenie 

planowanego terminu realizacji inwestycji w związku z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na 

przedłużenie terminu realizacji inwestycji nie leżących po stronie Inwestora zastępczego (konieczność 

powtórzenia procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych, opóźnienie, wstrzymanie, 

przesunięcie, przerwa, wystąpienie robót dodatkowymi, zamiennych, innych nieprzewidzianych). 

Termin obowiązywania umowy ulega odpowiednio przedłużeniu o okres trwania okoliczności przy 

dołożeniu wszelkich starań i wypełnieniu przez Inwestora zastępczego wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy celem ukończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania w sposób należyty. 

Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia 

Inwestora zastępczego, 3) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia 

wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 4) skrócenie planowanego terminu realizacji inwestycji 

(wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje mniejszego zamówienia, 

przyspieszenie realizacji, sprzyjające warunki, inne okoliczności pozwalające ukończyć inwestycję 

przed umownym terminem). Termin obowiązywania umowy ulega odpowiednio skróceniu przy 

dołożeniu wszelkich starań i wypełnieniu przez Inwestora zastępczego wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy celem ukończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania w sposób należyty. 

Skrócenie terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Inwestora zastępczego. 3. Zmiany 

postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy 

lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących 

podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie 

możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące 



zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia 

dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 5. W przypadku zmian, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1) Inwestor zastępczy zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o 

dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Inwestora 

zastępczego ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Inwestorowi zastępczemu. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia 

niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu 

przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których 

wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Strony zgodnie ustalają, iż 

obowiązującą formą kontaktu są: forma elektroniczna, telefoniczna, pisemna oraz faks, z 

zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie elektronicznej i pisemnej, z zastrzeżeniem, że 

tam, gdzie postanowienia Umowy wprost przewidują formę pisemną, jej zachowanie jest konieczne 

pod rygorem nieważności danego oświadczenia. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2017-11-16, godzina: 09:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 


