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Postępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY : 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu przy Parafii N.M.P. Różańcowej 

z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 70, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000145412, posiadające numer identyfikacji 

podatkowej NIP 732-12-36-632 

Adres strony internetowej, na której są zamieszczone informacje i materiały do niniejszego 

postępowania: www.hospicjumzgierz.pl  

Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, ul. 

Parzęczewska 72,72a,72b , 95-100 Zgierz 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Zasadą konkurencyjności, 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

3. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiło poprzez publiczne 

ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn. „Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – 

Etap IV Budowa ośrodka hospicjum w Zgierzu”, w tym w następujących specjalnościach: 

a) konstrukcyjno-budowlanej; 

b) instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz gazów medycznych; 

c) instalacyjnej – w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i 
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teletechnicznych; 

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale I SIWZ. 

 

Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV: 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią 

medycyny paliatywnej – Etap IV Budowa ośrodka hospicjum w Zgierzu” (dalej Zadanie 

Inwestycyjne) do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i 

rozliczał realizację Zadania Inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych, które 

obejmują w szczególności: 

a) roboty ogólnobudowlane: 

− murowanie ścian konstrukcyjnych, 

− murowanie ścian działowych, 

− wykonanie elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych 

− wykonanie stropów / stropodachów, 

− wykonanie konstrukcji dachu z drewna klejonego, 

− wykonanie konstrukcji metalowych i ich zabezpieczeń antykorozyjnych / 

ogniochronnych, 

− wykonanie podkładów / podłoży pod posadzki, 

b) montaż stolarki okiennej i drzwiowej / ślusarki (zewnętrznej i wewnętrznej). 

c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych / przeciwwodnych. 

d) wykonanie izolacji termicznych (cieplnych). 

e) roboty wykończeniowe zewnętrzne: 

− wykonanie przekuć  / pokryć dachowych, 

− montaż rynien dachowych / rur spustowych i obróbek blacharskich, 

− wykonanie tynków zewnętrznych i okładzin ścian, 

− wykonanie powłok malarskich zewnętrznych, 
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− montaż parapetów zewnętrznych. 

f) roboty wykończeniowe wewnętrzne:  

− wykonanie posadzek, 

− wykonanie tynków i okładzin ścian, 

− wykonanie sufitów podwieszonych, 

− wykonanie ścianek „meblowych” w toaletach, 

− wykonanie pochwytów / odbojnic w korytarzach, 

− montaż „ścianki mobilnej”, 

− montaż parapetów wewnętrznych. 

g) instalacje wewnętrzne: 

− wykonanie wew. instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

− wykonanie wew. instalacji wody do celów przeciwpożarowych, 

− wykonanie wew. instalacji kanalizacji sanitarnej, 

− wykonanie wew. instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dachu, 

− wykonanie wew. instalacji wentylacji mechanicznej, 

− wykonanie wew. instalacji klimatyzacji, 

− wykonanie wew. instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, 

− wykonanie wew. instalacji elektroenergetycznej w zakresie rozdzielnic / tablic, 

− wykonanie wew. instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne / 

klimatyzacyjne / c.o., 

− wykonanie wew. instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogólnego 

przeznaczenia, 

− wykonanie wew. instalacji elektrycznej gniazd wtykowych dedykowanych, 

− wykonanie wew. instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, 

− wykonanie wew. instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, 

− wykonanie wew. instalacji połączeń wyrównawczych, przeciwporażeniowej, 

przeciwprzepięciowej, 

− wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej, 

− wykonanie wew. instalacji przyzywowej (przywoławczej), 

− wykonanie wew. instalacji sygnalizacji pożarowej SAP, 

− wykonanie wew. instalacji gazów medycznych (tlen), 
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− wykonanie wew. instalacji alarmowej, 

− wykonanie wew. instalacji CCTV (telewizji przemysłowej), 

− wykonanie wew. instalacji domofonowej (wideo domofon), sieć komputerowa / 

telefon, RTV / SAT, 

− wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych tj. zabezpieczeń przejść 

instalacyjnych przez przegrody budowlane o wymaganej klasie odporności 

ogniowej. 

3. Wykonawca będzie sprawował nadzór także nad dostawą sprzętu i wyposażenia 

koniecznego dla ww. robót. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane nadzór inwestorski nad 

realizacją Zadania Inwestycyjnego. Do obowiązków Wykonawcy należy w 

szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – 

inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami 

pozwolenia na budowę; 

b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej wykonania z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z 

wykonawcą robót budowlanych umową; Wykonawca powinien nadzorować 

budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była 

skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i 

Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu; 

c) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót 

budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz 

innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji; 

d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonania robót; 

e) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie; 

f) uczestniczenie w procedurze odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, odbiorów gwarancyjnych i odbioru pogwarancyjnego) wykonanych 

robót budowlanych; 

g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; 
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h) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych; 

i) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

zgłoszeniem robót budowlanych; 

j) wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających 

zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 

zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody projektanta na zmiany, 

przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych 

ważnych sprawach finansowych i prawnych; 

k) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z 

projektem i zawartych w nim rozwiązań; 

l) uczestniczenie w cyklicznych naradach koordynacyjnych dotyczących postępu 

robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których 

udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację Zadania Inwestycyjnego 

stron; 

m) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu; 

n) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i 

przepisów przeciwpożarowych; 

o) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i 

obowiązującymi przepisami; 

p) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych i 

Inwestora o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia przez niego wad, a 

także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

q) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z 

realizacją Zadania Inwestycyjnego; 

r) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 

zaawansowania zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 

s) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając 

ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i 

przedstawicielem Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokołu konieczności 

podając przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego 

w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót 

niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 



6 
 

t) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności 

przygotowanych przez wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów 

odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego Zadania 

Inwestycyjnego i oddania go do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z 

prawa budowlanego; 

u) pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym świadczenie 

usług przez osoby pełniące nadzór winien wyglądać następująco: 

− Inspektor Nadzoru będący Koordynatorem zespołu Inspektów Nadzoru 

inwestorskiego - w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność 

nadzoru oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i 

Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, 

− Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w swojej branży, 

przy czym konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy 

i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do 

jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz innymi 

warunkami realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym dokumentacją przetargową na 

roboty budowlane „Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej 

– Etap IV Budowa ośrodka hospicjum w Zgierzu” dostępnymi na stronie 

www.hispicjumzgierz.pl w zakładce „Zamówienia”  (postępowanie nr 7) oraz że 

zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w złożonej przez siebie 

ofercie oraz do świadczenia usług zgodnie z warunkami umowy stanowiącej załącznik 

nr 1  do SIWZ 

 

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót, to jest do dnia uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Zadania Inwestycyjnego i przekazania 

Zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych, wszelkich niezbędnych 

dokumentów dokumentacji powykonawczej poprawnie działających instalacji i 

systemów technicznych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy termin rozpoczęcia nadzoru 

pismem lub drogą e-mailową na 5 dni przed terminem. Planowany termin rozpoczęcia 

robót budowlanych - styczeń 2020 roku. 

3. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu 

wykonania robót budowlanych. Przedłużenie czasu trwania nadzoru nie wpływa na 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

Wykonawca składający ofertę musi spełnić następujące warunki (według poniższego ich opisu 

i sposobu spełnienia tych warunków): 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym  i 

prowadzić działalność gospodarczą w zakresie związanym z zamówieniem; 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów. 

Wymagany dokument:  

− aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania oferty; 

− oświadczenie, że przeciwko Wykonawcy nie toczy się postępowanie 

egzekucyjne, ani postępowanie sądowe lub administracyjne, w wyniku którego 

mogłoby być wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, a także, że 

nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe 

– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca musi posiadać zdolności techniczne i zawodowe; 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie, pełnił funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla co najmniej jednej odrębnie ukończonej i odebranej roboty 

budowlanej z zakresu budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) obejmującej budynek 

użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 14.000 m3 i dotyczący prac 

ogólnobudowlanych, wykonania instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz instalacji elektrycznych 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi i 

posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia, tj.: 

a) inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej, który powinien: 

i. posiadać uprawnienia do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, oraz 

ii. legitymować się minimum 5 - letnim doświadczeniem zawodowym (5 lat od 

daty otrzymania uprawnień w wymaganej specjalności), oraz 

iii. posiadać aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego o 

przynależności do tej izby. 

b) inspektorem nadzoru branży sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych), który powinien: 
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i. posiadać uprawnienia do nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz 

ii. legitymować się minimum 5 - letnim doświadczeniem zawodowym (5 lat od 

daty otrzymania uprawnień w wymaganej specjalności), oraz 

iii. posiadać aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego o 

przynależności do tej izby. 

c) inspektorem nadzoru branży elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i teletechnicznych, w tym 

telekomunikacyjnych), który powinien: 

i. posiadać uprawnienia do nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń, oraz 

ii. legitymować się minimum 5 - letnim doświadczeniem zawodowym (5 lat od 

daty otrzymania uprawnień w wymaganej specjalności),  

iii. posiadać aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego o 

przynależności do tej izby. 

Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń, 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 2017 r. poz. 1332, 1529 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). 

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, koordynatorem czynności wszystkich 

inspektorów nadzoru (Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) w 

zakresie różnych specjalności ustanawia się inspektora nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej. W w/w zakresie, Wykonawca jest zobowiązany także do 

koordynacji pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji całego 

Zadania Inwestycyjnego.  

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń 

i dokumentów. 

Wymagane dokumenty:  

− wykaz wykonanych (bądź wykonywanych) usług w okresie ostatnich 3 lat, 

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1)  powyżej złożony 

na formularzu stanowiącym z załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

− wykaz osób z załączonymi uprawnieniami odpowiedzialnych za nadzorowanie robót 

budowlanych, wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, 

zaświadczeniach z właściwej izby samorządu zawodowego o przynależności do tej izby, 

doświadczeniach niezbędnych do wykonania przedmiotu zlecenia, oraz informacją o 



9 
 

podstawie dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunków, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2) lit a-c powyżej, złożony na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania; 

− przedstawienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług (referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są 

świadczone). 

4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu;  Wykonawca podlega wykluczeniu z 

uwagi na wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy wymóg nie wynika z 

przepisów prawa, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia. 

Wymagane dokumenty – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z uwagi na 

wskazane wyżej powiązania, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY; SPOSÓB OKREŚLENIA CENY 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria:  

1. kryterium ceny (C) – max 70 pkt; 

2. kryterium ilości wizyt w tygodniu Wykonawcy na placu budowy (IW) – max 20 pkt; 

3. kryterium szybkości stawienia się Wykonawcy na placu budowy w odpowiedzi na 

nieplanowane wezwanie Zamawiającego (S) – max 10 pkt. 

 

1. CENA 

1.1.Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia: 

CENA (C) – max 70 pkt 
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    Cn   

Pc = ------------ x 70 

Co          

gdzie: 

Pc – oznacza punkty za cenę 

Cn – oznacza najniższą ofertowana cenę 

Co – oznacza cenę oferowaną (cena badanej oferty) 

1.2.Ceną jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia, w określonym terminie, wraz z podatkiem VAT. 

1.3.Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone niniejszym 

zapytaniem ofertowym i umową stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania i obejmować 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

1.4.Cena obejmuje wszystkie podatki inne zobowiązania publicznoprawne. Prawidłowe, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalenie stawki podatku VAT należy do 

obowiązków Wykonawcy  

1.5.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim 

systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku). 

1.6.Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach. 

 

2. ILOŚĆ WIZYT W TYGODNIU WYKONAWCY NA BUDOWIE 

2.1. Poprzez „ilość wizyt” Zamawiający rozumie wizyty Koordynatora zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego na placu budowy, przy czym każda musi być 

wykonana w inny dzień kalendarzowy i trwać co najmniej 2 godz.  

2.2. Punkty w ramach kryterium ilość wizyt w tygodniu Wykonawcy na budowie, będą 

przyznawane na podstawie poniższych zasad:  

ILOŚĆ WIZYT (IW) – max 20 pkt 

a) 2 dni w tygodniu – 0 pkt  

b) 3 dni w tygodniu – 10 pkt  

c) 4 dni w tygodniu – 20 pkt  

2.3. Zamawiający zastrzega, że minimalna dopuszczalna częstotliwość wizyt Wykonawcy 

na terenie budowy wynosi 2 razy w tygodniu. Oferta przewidująca mniejszą niż 

minimalna częstotliwość wizyt zostanie odrzucona.   
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3. SZYBKOŚĆ STAWIENIA SIĘ WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY W 

ODPOWIEDZI NA NIEPLANOWANE WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1.Poprzez szybkość stawienia się Wykonawcy na placu budowy w odpowiedzi na 

nieplanowane wezwanie Zamawiającego Zamawiający rozumie termin, w jakim 

inspektor nadzoru każdej z wymaganych branż pojawi się na terenie placu budowy w 

odpowiedzi na nieplanowane wezwanie. 

3.2. Punkty, w ramach kryterium szybkość stawienia się Wykonawcy na placu budowy w 

odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiającego, będą przyznawane na 

podstawie poniższych zasad:  

SZYBKOŚĆ STAWIENIA SIĘ NA NIEPLANOWANE WEZWANIE (T) – max 10 

pkt 

a) powyżej 24 godzin – 0 pkt 

b) w terminie do 24 godzin – 10 pkt 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:   

 

Suma punktów badanej oferty (S) = Pc (punkty za Cenę) + Piw(punkty za Ilość wizyt) + Pt 

(punkty za szybkość stawienia się na placu budowy) 

 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY; MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA 

OFERTY 

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego, z 

zastosowaniem Formularza oferty, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania oraz innych formularzy będących załącznikami do zapytania. 

2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie spowoduje odrzucenie 

oferty: 

a) Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący 

sposób: 

OFERTA NA 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego „Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej 

– Etap IV Budowa ośrodka hospicjum w Zgierzu”” 

i zaadresowana na adres korespondencyjny Zamawiającego tj. ul. Parzęczewska 72, 

72a, 72b, 95-100 Zgierz. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana i ostemplowana  

pieczęcią Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcą jest osoba prawna, oferta 

powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej reprezentowania. 

Wskazane jest kolejne ponumerowanie wszystkich stron oferty. 
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c) Oferta powinna zostać złożona zgodnie z zapytaniem ofertowym, ściśle według 

załączonych druków (druków nie należy przepisywać, modyfikować – należy je 

wyłącznie wypełnić i podpisać). 

d) Oferta i załączniki do niej powinny być złożone w oryginale. 

e) Oferta musi zawierać: 

− cenę uwzględniającą podatek VAT w ustawowej wysokości; 

− wszystkie druki dołączone do zapytania ofertowego, czytelnie wypełnione i 

podpisane, 

− oświadczenia, dokumenty, zobowiązania określone w pkt. III zapytania 

ofertowego. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Stowarzyszenia 

Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu,  

ul. Parzęczewska 72, 72a, 72b, 95-100 Zgierz 

terminie do dnia 16 stycznia 2020  roku do godziny 15:00 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części 

zamówienia. 

6. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty zgodnie ze specyfikacją obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie umieszczając 

pytanie i odpowiedź w Bazie Konkurencyjności. Ostateczny termin składania pytań 

upływa na 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu do składania ofert.  

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, ul. 

Parzęczewska 72,72a,72b w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 15:00. 

 

VIII. PROCEDURA, TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT; 

1. Otwarcia ofert, które wpłynęły w terminie do tego wyznaczonym, dokonuje Komisja 

konkursowa Zamawiającego w terminie określonym w pkt. VII zapytania ofertowego. 
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2. Otwarte oferty Komisja Zamawiającego sprawdzi pod względem spełniania wymogów 

formalnych określonych w pkt V zapytania ofertowego. 

3. Oferty spełniające wszystkie wymogi będą przedmiotem oceny. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeśli zachodzą wobec tego 

wykonawcy okoliczności wskazane w pkt. III 4 zapytania ofertowego. 

5. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

a) jest sprzeczna z prawem lub nieważna na podstawie obowiązujących przepisów, lub 

b) jest sprzeczna z niniejszym zapytaniem ofertowym, jej treść nie odpowiada treści 

zapytania ofertowego, nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu, bądź jest  

niekompletna lub Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

wskazanych w pkt. III zapytania, lub 

d) została złożona po terminie, lub 

e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, lub 

f) jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub 

g) obowiązek jej odrzucenia wynika z przepisów prawa. 

6. Oferty zostaną ocenione według kryteriów podanych w punkcie IV zapytania. 

7. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie V 3 zapytania zostaną zwrócone 

bez otwierania. 

8. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki 

określone w zapytaniu ofertowym zostanie wyłoniony do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert wskazywać będzie tą samą cenę, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

IX. WYBÓR WYKONAWCY 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia w którym upłynął 

termin składania ofert.  

2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający najpóźniej w 

terminie 5 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie, o dokonaniu wyboru 

Wykonawcy, za pomocą faxu albo poczty tradycyjnej albo drogi elektronicznej. 

3. Informacja o wyborze Wykonawcy oraz o udzieleniu zamówienia nastąpi w formie 

publikacji na stronie internetowej (w Bazie Konkurencyjności). 

4. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiera 

umowę w sprawie udzielenia zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik 
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nr 1 do zamówienia. Umowa będzie mogła być zawarta w terminie 5 dni od 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

5. O zawarciu umowy Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów ubiegających 

się o zamówienie w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, za pomocą 

faxu albo poczty tradycyjnej albo drogi elektronicznej. 

6. Zamawiający zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty o zakończeniu 

postępowania bez wyboru Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy z dowolnej przyczyny nie dojdzie do zawarcia umowy z 

wybranym Wykonawcą Zamawiający, może podpisać umowę z kolejnym 

Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Komisja Przetargowa powołana przez 

Zamawiającego. 

8. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zlecić wykonanie pozostałego zakresu robót innemu 

Wykonawcy wyłonionemu w odrębnym postępowaniu. 

 

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

1. Po stronie Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z 

oferentami są: 

mgr inż. arch. Dariusz Makuch – tel. kom.: 504 740 506 (pozostałe) 

mgr inż. Adam Bartosiak – tel. kom.: 606 748 520 (branża instalacyjna) 

inż. Edward Pałka – tel. kom.: 605 363 974 (branża elektryczna) 

2. Wykonawca może porozumiewać się z Zamawiającym pisemnie lub osobiście w 

siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Dopuszcza się komunikację ustną z oferentem w odniesieniu do przekazywania 

informacji dotyczących innych niż istotne elementów postępowania o udzielenie 

zamówienia, o ile treść komunikatów ustnych jest w dostatecznym stopniu 

udokumentowana. Do tego celu istotne elementy postępowania o udzielenie 

zamówienia obejmują dokumenty zamówienia, wnioski o dopuszczenie do udziału, 

potwierdzenie zainteresowania i oferty. W szczególności komunikacja ustna z 

oferentami, która może mieć istotny wpływ na treść i ocenę ofert, musi być 

udokumentowana w dostatecznym stopniu i w odpowiedni sposób, na przykład na 

piśmie lub za pomocą nagrań, lub w formie streszczeń głównych elementów 

rozmowy. 

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 

a) nie została złożona żadna oferta, 
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b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający stwierdził zaistnienie 

istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których 

zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert), 

b) złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert), 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o 

wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za roboty już wykonane. 

 

XII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy  

2. Wykaz wykonanych usług 

3. Wykaz personelu. 

4. Wzór oferty. 

5. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zostało w stosunku do niego wszczęte postępowanie 

likwidacyjne lub nie ogłoszono upadłości. 

6. Oświadczenie o nieistnieniu wzajemnego powiązania osobowego lub kapitałowego 

pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 

 


