
Wygenerowano: 2021-06-16 21:01 Strona 1 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Usługa pełnienia funkcji  Inspektora nadzoru do obsługi inwestycji pn: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana…

Ogłoszenie

Numer

2021-20463-54214

Id

54214

Powstaje w kontekście projektu

RPPD.08.04.01-20-0085/20 - Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń 
układu kostno–stawowo–mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SP ZOZ w 
Siemiatyczach.

Tytuł

Usługa pełnienia funkcji  Inspektora nadzoru do obsługi inwestycji 
pn: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji 
na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących 
pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do przepisów.”

Warunki zmiany umowy

Stosownie do zapisów  § 12 wzoru umowy
1.�Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Inspektora nadzoru, chyba że zmiany zostaną wprowadzone co do:
1)�wydłużenia terminu obowiązywania Umowy, pod warunkiem, że: 
a)�prace objęte umową dotyczącą robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy tych robót, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 
przedmiotu Umowy,
b)�zaszła konieczność uzyskania dodatkowych danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych 
organów, 
c)�roboty budowlane wstrzymano na podstawie art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 710 z późn. zm.),
d)�wystąpiły złe warunki atmosferyczne, w istotny sposób odbiegające od typowych, uniemożliwiające 
wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
e)�wystąpiła siła wyższa uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy lub robót budowlanych. 
2)�termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy robót 
budowlanych uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym,
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3)�zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem że z niemożliwych do przewidzenia na etapie 
planowania Zadania przyczyn wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, 
których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Rozliczenie Zadania 
nastąpi wówczas na podstawie i do wysokości wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace. 
2.�Każdorazowa decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do 
dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. O 
wstrzymaniu robót budowlanych Inspektor nadzoru powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego.
3.�Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
4.�Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisów i bez zachowania formy pisemnej jest nieważna.
5.�Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana 
osób pełniących funkcje określone w § 7 ust. 1 i 2. W tym przypadku wiążąca będzie pisemna zgoda 
Zamawiającego bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do Umowy. (jeżeli dotyczy)
6.�Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie pisemnego aneksu. Jeżeli o zmianę 
postanowień Umowy wnioskuje Inspektor nadzoru, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu, na co 
najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie 
uzasadnionych przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-16
1. Załączniki nr od 2-4
2. Zapytanie ofertowe
3. Projekt budowlany

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-06-16

Data ostatniej zmiany

2021-06-16

Termin składania ofert

2021-06-25 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-07
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Siemiatyczach 
Szpitalna 8
17-300 Siemiatycki Brzeg
NIP: 5441295180

Osoby do kontaktu

Krzysztof  Prochowicz
tel.: 856552200
e-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

Paweł Kosiński
tel.: 856552200
e-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Nadzór Inwestorski

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne
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Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania 
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej 
centralnej sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w 
celu dostosowania do przepisów.”  
2.�Nadzór inwestorski będzie pełniony zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane oraz 
stosownymi przepisami wykonawczymi i będzie obejmował: 
a)�zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją projektową i budowlaną oraz z  wnioskiem i 
założeniami  umowy o dofinansowanie Projektu  WND-RPPD.08.04.01-20-0085/2020 i wniesienie 
ewentualnych uwag do nich,
b)� obowiązkowe uczestnictwo w opracowaniu kompletnego, szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia oraz kryterium oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu, mających kluczowe 
znaczenie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
na realizację inwestycji zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami ustawy prawo 
zamówień publicznych na realizację i wdrożenie projektu, w tym udział w konstruowaniu projektu 
umowy na  realizację inwestycji, 
c)�czynny udział w postępowaniu przetargowym, w tym poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania 
potencjalnych oferentów, w zakresie wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania „Przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej 
sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu 
dostosowania do przepisów”,  
d)�przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy placu budowy i 
uczestnictwo w tym przekazaniu,
e)�reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych 
robót i wbudowanych wyrobów budowlanych pod kątem zgodności ich z zamówieniem, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie,
f)�udział we wszelkich naradach i spotkaniach budowy,
g)�zajmowanie na piśmie stanowiska w sprawach technicznych i organizacyjnych zgłaszanych przez 
Wykonawcę, w tym także związanych z wykonaniem ewentualnych robót budowlanych dodatkowych 
lub zamiennych,
h)�sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach szczelności i odbiorach, oraz  udział w czynnościach odbioru końcowego i częściowego 
wraz z  przekazaniem inwestycji do użytkowania,
i)�zatwierdzanie i opiniowanie opracowań (w tym m. in.: projektów wykonawczych, badań, 
treści ekspozycji, rysunków technicznych, propozycji zmian w dokumentacji, dokumentacji 
powykonawczej) dostarczanych przez Wykonawcę budowy po uprzednim uzyskaniu opinii nadzoru 
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autorskiego.
3.� Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania prac 
budowlanych.
4.� Żądanie od kierownika budowy 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 budowlanym poświadczając to wpisem do dziennika budowy. 
5.�Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy przez okres realizacji inwestycji  pn. 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej 
centralnej sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni 
w celu dostosowania do przepisów”  wraz z odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
(planowany termin wykonania inwestycji to 12 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą, 
przy czym termin ten dla Inspektora nadzoru jest tylko instrukcyjny, a obowiązki swoje będzie on 
wykonywał przez cały okres rzeczywistej realizacji inwestycji).
6.� Inspektor nadzoru, będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 
okresie  rzeczywistej realizacji inwestycji. 
7.�Inspektor nadzoru obowiązany jest monitorować postęp robót poprzez sprawdzanie ich 
rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy 
harmonogramem robót.
8.�W zakres obowiązków Inspektora nadzoru mieści się wstrzymanie robót budowlanych w 
przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.
9.�Dokonywania inspekcji i nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia 
wad.
10.�Inspektor nadzoru każdorazowo będzie informować na piśmie Zamawiającego o potrzebie 
wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie prac budowlanych wraz z ich pisemnym 
uzasadnieniem.  
11.� Inspektor nadzoru podda analizie  przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram robót oraz 
dokona jego pisemnej oceny.
12.�W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych Inspektor 
nadzoru na piśmie wykaże ich zasadność oraz ustosunkuje się do ich wyceny. 
13.�Zamawiający pozostawia do samodzielnej decyzji Inspektorowi nadzoru uczestnictwo-

  inspektorów w branży sanitarnej i elektrycznej.
14.�W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru potrzeby posiadania branżystów należy-

  wykazać  ich w załączniku nr 2a do niniejszego Zapytania. 

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
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71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

siemiatycki

Gmina

Siemiatycze

Miejscowość

Siemiatycze

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

•�Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: wymaga się aby inspektor 
nadzoru inwestorskiego posiadał uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa), umożliwiające wykonywanie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów   budownictwa  (t. j. 
Dz. U. z 2019, poz. 1117 z późn. zm.).   Ilekroć Zamawiający   wymaga   określonych uprawnień na 
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozumie przez 
to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, także wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli 
prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli 
te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 220 z późn. zm.). Kserokopia bądź skan uprawnień do 
przedłożenia wraz z ofertą. (W przypadku, o którym mowa w pkt 13 i 14 OPZ tj. jeśli wykonawca uzna, 
iż istnieje konieczność wykonania zamówienia przy udziale branżystów, należy wypełnić załącznik 
2a do niniejszego Zapytania stosownie dla opisanych pól dotyczących branżystów oraz dostarczyć 
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wraz z ofertą kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia przez wymienionych 
branżystów zgodnych z obowiązującymi przepisami).

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie stawia tego warunku.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie stawia tego warunku.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
•�odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie stawia tego warunku.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%
Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:
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Kryterium Cena:
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 100 punktów, 
pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:
C=Cmin/Cobx100

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-06-16 - data opublikowania

-> 2021-06-25 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-07 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


