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Włocławek, dnia 10 października 2018 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)_DZP / 78 / 2018 

  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  

NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 

II. TRYB UDZIALENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania p.n.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie 

dostępu do usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj”” 

prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień nieprzekraczających 30 000 Euro. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego 

dla zadania p.n.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do 

usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj  

i wykonaj”, które było przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 

DZP/54/2017. 

2. Zakres robót budowlanych Wykonawcy robót budowlanych opisany został w ramach zamówienia 

publicznego znak DZP/54/2017, w szczególności w zakresie udostępnionej na cele 

przedmiotowego przetargu dokumentacji  oraz pytań i odpowiedzi dostępnych na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: 

https://www.szpital.wloclawek.pl/przetargi/szczeg.php?idpok=532  

3. Kod CPV:  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego  

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie przewiduje możliwości 

składania zamówień uzupełniających, składania ofert wariantowych oraz zastosowania aukcji 

elektronicznej. 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

a. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy 

b. Termin wykonania zamówienia – do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia 

p.n.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 

medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
https://www.szpital.wloclawek.pl/przetargi/szczeg.php?idpok=532
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Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj  

i wykonaj”, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019 r. 

c. Miejsce wykonania zamówienia – budynek nr 6 przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. Spełniają warunki dotyczące: 

i. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

ii. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

iii. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

iv. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

b. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(Przesłanki wykluczenia zostały określone w art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp lub 

okoliczności wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp. Przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych w związku z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy nie mają 

zastosowania do niniejszego postepowania, jednakże w zakresie przesłanek 

wykluczenia Zamawiający ustanawia w niniejszym postepowaniu tożsame przesłanki 

wykluczenia jak określone w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp). 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

przedłożonych dokumentów i oświadczeń o spełnianiu warunków metodą spełnia – nie spełnia. 

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

jeżeli Wykonawca złoży: 

a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 1.3 do 

OPZ); 

b. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień (załącznik nr 1.4 do OPZ). 

4. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy  

i doświadczenia do wykonania zamówienia w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia, 

jeżeli Wykonawca złoży: 

a. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług (załącznik nr 1.6 do POZ):, w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w tym wymagane jest 

przedstawienie co najmniej: jednej usługi nadzoru inwestorskiego w obiekcie służby 

zdrowia lub budynku użyteczności publicznej o wartości nadzorowanych robót 

budowlanych na kwotę  minimum 1 000 000 zł brutto. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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b. oświadczenie, że usługi wykazane w tabeli Załącznika nr 1.6 do OPZ zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 1.5 do POZ. 

5. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, jeżeli Wykonawca: 

a. złoży oświadczenie, że zapewni nadzór inwestorski w zakresie  wszystkich 

koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania branż i, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

stanowiące załącznik nr 1.4 do OPZ, 

b. złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 

1.7 do OPZ) potwierdzający dysponowanie co najmniej inspektorem nadzoru  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym aktualne i stosowne  

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz minimum 3-letnie doświadczenie 

zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień. 

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp lub okoliczności 

wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1,4 ustawy Pzp, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty  

i oświadczenia: 

a. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp (Załącznik nr 1.2 do OPZ) 

b. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 

1.3 do OPZ), 

c. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług (Załącznik nr 1.6 do OPZ), w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz  załączeniem 

oświadczenia (Załącznik nr 1.5 do OPZ), że zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

d. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 1.7 

do OPZ) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, (Załącznik nr 1.4 do OPZ), 

e. 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. 5 pkt 1 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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f. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców, 

wówczas dodatkowo należy złożyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 1.9 do OPZ.  

2. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego stanowiące integralną część oferty: 

a. Podpisany i wypełniony Formularz oferty – (Załącznik nr 1.1 do OPZ). W wypadku 

oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

b. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 1.8 do OPZ 

c. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli ma zastosowanie). 

3. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii 

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy 

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Pełnomocnictwo należy bezwzględnie złożyć  

w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.  

4. Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych powyżej) w wypadku, gdy przedstawiona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego 

co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości. Zamawiający 

nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów oświadczeniem 

Wykonawcy.  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (czas trwania umowy) – do końca trwania umowy dla 

zadania p.n.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 

medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. 

J. Popiełuszki we Włocławku w formule zaprojektuj i wykonaj”, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. 

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA 

1. Wykonawca wystawi miesięcznie jedną zryczałtowaną Fakturę VAT w oparciu o cenę, 

zamieszczoną w Formularzu ofertowym na poniższe dane: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  

NIP: 888 311 78 73; REGON: 3414117272.  

2. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty przyjęcia  

i zaakceptowania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego, a także pod 

warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do wykonania umowy przez Wykonawcę.  

Wynagrodzenie należne Wykonawcy  realizowane przelewem na wskazany,  

w zawartej umowie, rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, potencjał i doświadczenie 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym OPZ  

i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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4. Szczegółowy opis istotnych postanowień realizacji zadania przedstawia załączony wzór przyszłej 

umowy. 

5. Wykonawca w dniu podpisania umowy, zawrze z Zamawiającym Umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

6. Osobą prowadzącą postępowanie jest: Kierownik Działu Technicznego p. Krzysztof 

Płóciennik; tel. 793 800 251; e-mail: kplociennik@szpital.wloclawek.pl. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent przedstawia ofertę na Formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony formularz ofertowy – formularz stanowiący Załącznik nr 1.1 do OPZ 

b) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. IV 

3. Oferta musi być: 

a) opatrzona pieczęcią firmową; 

b) podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy; 

c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, adres e-mailowy,  

a w przypadku spółek handlowych (osobowych lub kapitałowych) nr KRS. 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana/dostarczona na adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, 

Sekretariat  pok. nr 5 do godz. 12.00 w dniu 17 października 2018 r., a otwarcie ofert nastąpi 

o godz. 12.15 w dniu 17 października 2018 r., pok. nr 4, budynek główny, II piętro, 

ADMINSTRACJA. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERT 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% łączna cena oferty brutto na 

podstawie Formularza ofertowego. 

2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki realizacji zadania na podstawie treści 

złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.szpital.wloclawek.pl oraz zawiadomi wyłonionego oferenta za pośrednictwem poczty 

elektronicznej z adresu: sekretariat@szpital.wloclawek.pl, za potwierdzeniem otrzymania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania 

przyczyny. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl
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3. Unieważnienie może nastąpić, w szczególności w następujących przypadkach, gdy: 

a. powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia; 

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1.1 Formularz ofertowy. 

1.2 – 1.9 Oświadczenia i wykazy 

1.10. Projekt Umowy 

 

 

 

Karolina Welka 

Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku 

http://www.szpital.wloclawek.pl/

