
 

 

Ogłoszenie nr 643399-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.  

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu: ŚWIADCZENIE 
USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO” w 

ramach programu 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU” 

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  
program 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  
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: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w 
Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67020935600000, ul. ul. Juliana 
Aleksandrowicza  5 , 26617   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48) 361 39 00, 
e-mail dzp@wss.com.pl, faks (48) 345 11 18, 3451043.  
Adres strony internetowej (URL): www.wss.com.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):  
 
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)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.wss.com.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:  



 

 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca.  
Adres:  
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-617 przy ul. 
Aleksandrowicza 5,  
 
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: ŚWIADCZENIE USŁUGI 
POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO” w ramach 
programu 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU”  
Numer referencyjny: DZP.341.59.2018  
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 jest wykonywanie czynności 
zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą 
„ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU FUNKCJI INWESTORA 
ZASTĘPCZEGO” w ramach projektu pn.: „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA 
SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU” w tym: 2. Prowadzenie procesu 



 

 

nadzoru nad realizacją Inwestycji za strony Zamawiającego w tym: 2.1. Etap czynności 
przygotowawczych: 2.1.1. Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces 
budowlany: 2.1.1.1. Branży Konstrukcyjnej; 2.1.1.2. Branży Sanitarnej; 2.1.1.3. Branży 
Elektrycznej; 2.1.2. Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale Generalnego 
Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorów Budowlanych; 2.2. Etap realizacyjny: 
2.2.1. Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie bieżącej realizacji 2.2.2. Odbiór prac 
zanikowych. 2.2.3. Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji 
dokumentacją techniczną; 2.2.4. Udział przy odbiorach częściowych; 2.3. Etap prób i 
rozruchów w tym: 2.3.1. Weryfikacja możliwości przystąpienia do odbiorów częściowych i 
końcowych; 2.3.2. Udział przy odbiorach częściowych; 2.3.3. Udział przy odbiorach 
końcowych; 2.4. Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym: 2.4.1. Weryfikacja 
poprawności wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej; 2.4.2. Weryfikacja 
uzyskania wskaźników rezultatu zdefiniowanych w umowie dotacyjnej; 2.4.3. Udział w 
odbiorach końcowych z GW. 3. Nadzór formalny nad uzyskaniem wskaźnika rezultatu przez 
wykonawcę Inwestycji poprzez opracowanie audytu ex post. 4. Rozliczenie (częściowe i 
końcowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji. 5. Opracowanie materiałów promocyjnych 
obejmujących tablicę informacyjną i pamiątkową zgodnych z wytycznymi programu 4.2 
Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w ramach realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA 
SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU” 6. Analiza aktualnych źródeł 
dofinansowania związanych z realizacją etapu III robót budowlanych. 7. W przypadku 
możliwości pozyskania dofinansowania o którym mowa w pkt. 6 – złożenie wniosku o 
dofinansowanie.  
 
II.5) Główny kod CPV: 71520000-9  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
71318000-0 
71317000-3 
71312000-8 
71310000-4 
 
 
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: 2020-10-31  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-10-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
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: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie 
usługi, gdzie w ramach każdego zadania został zrealizowany poniższy zakres polegający na 
kompleksowym pełnieniu funkcji inwestora zastępczego na inwestycjach dofinansowanych ze 
środków unijnych obejmujących kompleksową termomodernizację budynku w zakresie 
(nadzór nad inwestycją za pośrednictwem branżowych inspektorów nadzoru, opracowanie 
audytu ex post, rozliczenie umowy dotacyjnej, opracowanie materiałów promocyjnych 
zgodnych z wytycznymi programu dofinansowującego). Zamawiający nie dopuszcza łączenia 
referencji w celu spełnia warunku udziału w postępowaniu. 1.4.2. w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę polegającą na kompleksowym pełnieniu 
funkcji inwestora zastępczego na inwestycjach dofinansowanych ze środków unijnych w 
zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia 
wskazany w rozdziale III, gdzie zakres projektu dotyczy budowy lub modernizacji układu 
kogeneracyjnego o mocy min. 1 MWe oraz wartość realizowanego projektu wynosi min 10 
mln zł. 1.4.3. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi 
polegające na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej (audyt energetyczny, 
PFU lub dokumentacja projektowa) oraz dokumentacji aplikacyjnej ( studium wykonalności 
oraz wniosek) dla podmiotów służby zdrowia w celu pozyskania dofinansowania unijnego dla 
projektu z zakresu głębokiej termomodernizacji, w tym min jeden którego wartość wyniosła 
min. 20 mln zł. 1.4.4. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował minimum dwa 
kompletne wnioski obejmujące głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej 
zakwalifikowane do dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego. 1.4.5. 
dysponują co najmniej 5 osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w 
tym: 1.4.5.1 co najmniej jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub 
równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w 
specjalności w konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na 



 

 

stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót budowlanych w/w branży; 1.4.5.2 co 
najmniej jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub równoważne 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, co 
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika 
robót budowlanych w/w branży; 1.4.5.3 co najmniej jedną osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa, w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót budowlanych w/w 
branży; 1.4.5.4 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora projektu, posiadającą 
certyfikat z zarządzania projektami Prince 2 lub równoważny, świadectwo kwalifikacji gr. 1, 
2, 3 w zakresie dozoru, która brała udział w charakterze koordynatora projektu w min. 1 
projekcie zgodnym z zakresem zamówienia realizowanym ze środków funduszy unijnych; 
1.4.5.5 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. rozliczeń dofinasowań 
unijnych, posiadającą doświadczenie w rozliczeniu co najmniej 3 projektów realizowanych ze 
środków unijnych. W/w osoby wskazane do pełnienia funkcji technicznych muszą posiadać 
ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa 
lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65).  
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:  
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 ustawy; Uwaga: 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty wymienione w 
ppkt. 3.2 a) siwz musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia Zmawiający żąda od wykonawcy, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów w.w dokumentów  
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:  
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, 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. 2 
jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa dokument/y określające w 
szczególności: • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą  
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  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Oferta oprócz oświadczenia wymienionego w pkt III.3 musi zawierać: 1. dowód wniesienia 
wadium; 2. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 



 

 

przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto i warunki płatności, okres gwarancji, 
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i 
wzorów umów bez zastrzeżeń; 3. Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej o której 
mowa w rozdz. III. pkt. 5 4. Plan Organizacji Robót – sporządzony zgodnie z wymogami 
zawartymi w rozdziale XIII pkt. 5 - dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w 
kryterium „Plan Organizacji Robót Pi(o)” opisanym w rozdziale XIII SIWZ. 5. jeżeli 
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a PZP w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. dokument potwierdzający zasady 
reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych 
elektronicznych bazach danych. 7. w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – 
pełnomocnictwo wystawione na zasadach określonych w pkt 2.4., 8. w przypadku oferty 
składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 
u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do 
reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów 
występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej  
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 w 
następujących wysokościach: 6.000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w: 2.1 
pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2016r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089, 1475 i 2201).  
 
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:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
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) Nie  
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 
Dodatkowe doświadczenie zawodowe  20,00 
Plan organizacji usługi Inwestora Zastępczego 20,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
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:  
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie i na 
następujących warunkach: 1.1. zmian w umowie w celu ustalenia odmiennych zasad 
rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w szczególności zmiany okresów 
rozliczeniowych, 1.2. zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 1.3. Przewiduje się 



 

 

zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmianę terminów cząstkowych 
przewidzianych w umowie: 1.3.1. gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę 
wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 1.3.2. w 
razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu 
należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć. 1.4. Możliwa jest zmiana 
umowy: 1.4.1. w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących 
konieczność dokonania zmian w umowie, 1.4.2. w innych przypadkach niezależnych od 
Zamawiającego lub Wykonawcy, niepozwalających na realizację umowy zgodnie z Opisem 
Przedmiot Zamówienia, 1.5. w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec 
może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin 
wykonania przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 1.6. w razie 
złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy, 1.7. w przypadku istotnych 
problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy usługi, lub 
elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej 
jakości, w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio 
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu 
zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, 2. Przewiduje się możliwość zmiany 
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku zmiany: 2.1. stawki podatku 
od towarów i usług, 2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 3. gdy ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę; wówczas zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
odpowiednio do zaistniałych zmian. 3.1. W przypadku okoliczności opisanych w pkt 2.1), 
Wynagrodzenie netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto. 3.2. 
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, 
dotyczących przedmiotu umowy, instytucji nadzorującej, w szczególności w zakresie 
sprawozdawczości; 3.3. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 
umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
Strony, 3.4. wystąpi siła wyższa, inne ze zdarzeń niezależne od Wykonawcy pod warunkiem, 
że Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu tych 
okoliczności; przesunięcie terminu wykonania umowy następuje o taką ilość dni, w których 
wystąpiły ww. okoliczności uniemożliwiające wykonywanie umowy. 3.5. zmiany zakresu 
przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom. 3.6. gdy zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy Pzp. 3.7. Zamawiający dopuszcza 
możliwość dokonania zmian Umowy, jeśli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne 
zgodnie z ustawą Pzp. 4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
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: 2018-11-08, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 



 

 

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

 

 


