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5/L/2012

Krotoszyn, dnia 12.07.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor SPZOZ w Krotoszynie
z siedzibą w Krotoszynie, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143)

ZAPRASZA
do wzięcia udziału w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro
dotyczącym:

Pełnienia funkcji inspektorów nadzoru nad zadaniem pn.:

„Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie”
(nazwa nadana zamówieniu)

1. Przedmiot zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
2. Beneficjent (Zamawiający):
SPZOZ Krotoszyn
Siedziba: ul. Młyńska 2, 63 – 700 Krotoszyn,
REGON 000 310226 , NIP 621 – 15 – 36 – 551
www.spzoz.krotoszyn.pl, spzoz@krotoszyn.pl
tel. 62 588 03 90, fax 62 588 04 02
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Niniejsze zapytanie obejmuje obowiązki inspektora nadzoru branży budowlanej oraz
branży elektryczny.
Zakres rzeczowy obowiązków inspektora nadzoru , stanowiącego przedmiot zapytania
ofertowego obejmuje:

1) nadzór nad wykonaniem robót w branży budowlanej oraz/lub elektrycznej zgodnie z
dokumentacją projektową, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertą
Wykonawcy robót budowlanych,
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót, umową z Wykonawcą robót oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,
3) nadzór nad wykonaniem całego zakresu rzeczowego zadania objętego dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

4) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia
zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,
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5) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie określonym
w umowie z wykonawcą robót ,

6) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym ,
7) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia
wynika z z przepisów szczególnych,
8) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości i
zagrożeń, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwe wykonanych robót,
9) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją
projektową,
10) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania
powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
11) przyjęcie od wykonawcy robót budowlanych skompletowanej całościowej dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności,
12) uczestniczenie w odbiorze końcowym,

Wartość nadzorowanych robót w branży budowlanej : 850 586,50 zł (netto).
Wartość nadzorowanych robót w branży elektrycznej: 174 387,01 zł (netto).
4.1 Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunku udziału w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonywania zamówienia;
3) wykonawca musi wykazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia:
- inspektora nadzoru robót w branży budowlanej,
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych konstrukcyjnych
bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 07.07.1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych
przepisów oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do polskiej, właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa– z datą ważności na dzień otwarcia ofert;
minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
nad co najmniej dwoma podobnymi robotami budowlanymi o wartości min 850 000, 00 zł.
każda brutto, w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Przez podobne roboty budowlane należy rozumieć prace polegające na budowie,
przebudowie lub remoncie budowli o konstrukcji żelbetowej .
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- inspektora nadzoru robót w branży elektrycznej
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych elektrycznych
zgodnie z ustawą z 07.07.1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia elektryczne, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych
przepisów oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do polskiej, właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa– z datą ważności na dzień otwarcia ofert;
minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży
elektrycznej nad co najmniej dwoma podobnymi robotami elektrycznymi o wartości min
170 000,00 zł. każda brutto, w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Przez podobne roboty w branży elektrycznej należy rozumieć
budowie, przebudowie lub remoncie instalacji elektrycznych.

prace polegające na

4.2W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) aktualny

odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy- wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – Załącznik
nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków;

2) dokument stwierdzający ,że osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w
branży budowle oraz/ lub elektrycznej ;
3) aktualne na dzień upływu terminu składnia ofert zaświadczenie potwierdzające przynależność
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

4) oświadczenie

wykonawcy

do

o zrealizowanych usługach w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia

postępowania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do tego celu
proponowany jest przez Zamawiającego wzór wykazu wykonywanych usług – załącznik nr 2.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia: SPZOZ Krotoszyn
Termin realizacji zamówienia: do 26 październik 2012r.
6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo Załącznik nr 3 - Oświadczenie o
spełnieniu warunków,
3) dokument stwierdzający ,że osoba posiada wymagane uprawnienia,
4) aktualne na dzień upływu terminu składnia ofert zaświadczenie potwierdzające
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) wykaz wykonywanych usług – załącznik nr 2,
6) Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 3.(jeżeli nie było załączone do spełnienia
warunków pkt. 2).
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7. Opis sposobu przygotowania oferty i kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej tzn. tylko na inspektora branży budowlanej lub
elektrycznej.
Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, mają być napisane w języku polskim,
czytelną i trwałą techniką.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe - za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu wszystkich
dodatkowych warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 4.1.
Oddzielnie oceniana jest oferta na inspektora branży budowlanej i oddzielnie na inspektora branży
elektrycznej

8. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Sposób i miejsce złożenia oferty:
Osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego,
nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem „OFERTA – inspektor nadzoru”.

9. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2012r. do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 18.07.2012r. o godzinie 14.30.

10. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone
do treści zamówienia/umowy:
- opis przedmiotu umowy jak w pkt.3
- termin wykonania umowy
- płatność faktury – w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury.
11. Uwagi końcowe
Osobą kontaktową w sprawie jest: Mariusz Szczotkiewicz tel. 62 588 03 90 wew. 244
Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia
niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania
ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań
wobec stron.

…...........................................................
(pieczątka i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)
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