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SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 

Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

   

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn: „Kompleksowa 
termomodernizacja ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z 

wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej” 
 

 

 

ogłoszone w  BZP  pod numerem   2021/BZP 00032445/01  z dnia   14.04.2021. 

 

 

 

Termin składania ofert  30.04.2021 r  godz. 11:00 

 

Termin otwarcia ofert               30.04.2021 r  godz.  11:30 

 

 

 
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią: 

Opis przedmiotu zamówienia                         – załącznik nr 1 

Formularz oferty                                             - załącznik nr 2 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  - załącznik nr 3 

Projekt  umowy                                               - załącznik nr 4 

 

 

zatwierdzam……………………………………….. 

 
(kierownik jednostki zamawiającego) 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie 

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500  Sochaczew 

Godziny pracy: 7
25 

– 15
00 

od poniedziałku do piątku. 

Adres poczty elektronicznej: dor@szpitalsochaczew.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew  
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1  

ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2019 r., poz. 2019 z późn. zm.); zwanej dalej również „ ustawą PZP”./ art. 275 pkt 1 – tryb 

podstawowy bez negocjacji. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji 

pn.:”Kompleksowa termomodernizacja ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z 

wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 

projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71247000-1 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt. 7/8. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia  w terminie – do 31.12.2022 

roku od daty zawarcia umowy. 

V. Warunki udziału w postepowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; (wpis do rejestru jednego z 

rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę 

lub miejsce zamieszkania) 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej. (kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał 

techniczny: 

 – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem złożonym z 

co najmniej:  

-  1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w 

aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą 

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych o 

wartości co najmniej 750 000 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od 
początku do końca realizacji robót;  

-  1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym 

stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności oraz posiadającą 

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych o 
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wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od 

początku do końca realizacji robót;  

-  1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie 

tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 

budowlane w powyższej specjalności oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w 

realizacji, co najmniej 2 budów/robót budowlanych o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda  (dot. 

robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót. Warunek w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest spełniony, jeżeli będą polegać na zdolnościach  

tych wykonawców, którzy wykonają usługę  do realizacji której te zdolności są wymagane). 

2. W przypadku o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b wykonawcy wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika 

które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.   

      Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP. 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, 

Wykonawcę: 

1. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) O którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010r, o sporcie, 

d) Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) Powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o których mowa w art. 9 

ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

poz. 769), 

g) Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o 

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1.; 

3. Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

4. Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5. Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 



oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali oferty niezależnie od siebie; 

6. Jeżeli w przypadkach o którym mowa w art. 85 ust.1 doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

                 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

którym mowa w rozdz. VI 1. niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SWZ 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnego 

na dzień złożenia  oświadczenia: 

a) wpis do rejestru jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w 

kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania  

5. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 

2 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

      VIa.     W celu potwierdzenia, że oferowana usługa spełnia wymagania określone w SWZ,  

                  Wykonawca, wraz z ofertą złoży następujące dokumenty: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew .  
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie 

danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez 

kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany 
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terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

“Komunikaty”. 

4. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 

Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do 

tego konkretnego Wykonawcy. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; 

dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkówa. komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”, określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 

Zakupowej, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje. 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 

6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany format: 

.pdf. 

7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

   a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

   b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć 

 formatu XAdES. 

8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego. 

9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w 

szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści 

SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 

przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na  2 dni przed upływem terminu składania ofert.  Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień.  

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1. Pani Joanna Nawłatyna , e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ.  

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
Nie dotyczy 

IX. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający może przed 

upływem termin związania ofertą zwrócić się jednokrotnie do Wykonawcy o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres  nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z  

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 

przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu 

realizacji zamówienia, i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą 

oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także 

informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-3 niniejszej SWZ; 

3) opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SWZ. 

4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 3 

do oferty 

5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu – jeżeli dotyczy.  

2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszej SWZ oświadczenia 

i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony 

Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SWZ dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w 

zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobisty przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 

a.  sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim. 

b.  złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobisty przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku 

opatrzonego/kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem  polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, 

wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji 

o tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 



udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa  bez 

uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka  lub wszystkie części. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby   

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

9. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim 

chyba, że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w 

szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści 

SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 

przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

11. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale opatrzonej 

kwalifikowany odpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub 

kopii poświadczonej notarialnie opatrzonej kwalifikowany odpisem elektronicznym podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew  do dnia 30.04.2021 roku do godziny 11:00 

15. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt X.1 SWZ  dokumenty w postaci 

elektronicznej . 

16. Po wypełnieniu Formularza oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

17. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:   

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy - jeżeli jest to 

wymagane oraz 

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w 

przycisk „Przejdź do podsumowania”). 

18. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  z 

wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie 

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 

19. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie  

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 roku o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w pok. 165. 

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej niniejszego 

postępowania informację na temat kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia  

3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce 

„Komunikaty”.  
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4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 122 ust.5 

ustawy PZP. 

b) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) Cen  zawartych w ofertach.    

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto 

za realizację przedmiotu zamówienia . 

2. Łączna cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonym w 

niniejszej SWZ. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych 

w § 8 pkt. 1 projektu umowy. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia-poniżej 5należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 

górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza cenowego, wg wzoru. 

7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem zawartym w Formularzu 

cenowym.        

8. Jeżeli w postepowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

 

XIII. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Zamawiający w niniejszym postepowaniu wprowadza kryterium oceny ofert tj. cena – 

70% , Doświadczenie zawodowe  – 30% 

2. Opis sposobu obliczenia ceny. 
Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru:: 

                  70%  x  (C min / C bad) x 100 pkt 

                  gdzie: 

                  Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert 

                  Cbad. – cena brutto badanej oferty. 

                    Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w Formularzu ofertowym. 

 

3. Za doświadczenie zawodowe oferta otrzyma max. 30 pkt. i  zostanie oceniona w 

następujący sposób: 
                  Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej:  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 0 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 5 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 4 robót budowlanych lub więcej o zakresie i wartości 

wymienionych w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 10 pkt  

 

Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych:  



- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b) – otrzyma 0 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 5 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 4 robót budowlanych lub więcej o zakresie i wartości 

wymienionych w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 10 pkt  

 

Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych:  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 0 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 5 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 4 robót budowlanych lub więcej 0 zakresie i wartości 

wymienionych w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 10 pkt  

 
                  Ocena oferty jest sumą uzyskanych punktów w kryterium cena i doświadczenia zawodowego 

  

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, po ponownym przeprowadzaniu badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania.     

   

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający będzie wymagał/nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w przedmiotowym postepowaniu. 

1. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub  kilku 

następujących formach: 

1) Pieniądzu; 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) Gwarancjach bankowych; 

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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. 

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 



uznania przez zamawiającego za należycie wykonane z uwzględnieniem zapisów art. 453 ust. 

2 i 3 ustawy Pzp. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Projekt  umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. Zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), 

dalej „RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala 

Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew. Z 

Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: 

kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864 95 01 lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

poprzez email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864 95 01 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski 

nad realizacją inwestycji pn.:”Kompleksowa termomodernizacja ZOZ Szpitala Powiatowego 

w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”.nr sprawy: EK-

ZZ/ZP.261.24.RB.2021  w trybie podstawowym. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy  – Prawo 

zamówień publicznych oraz dostawcom usług IT, usług prawnych oraz pocztowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78,  ust.1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z tego prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

mailto:kancelaria@szpitalsochaczew.pl
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umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO, przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie 

zamówienia; 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu : 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c 

RODO. 

                 10.  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym  

                         wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną  

                         Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio  

                       pozyska od wykonawcy biorącego udział w postepowaniu, chyba że ma zastosowanie co  

                       najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do SWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.:”Kompleksowa 

termomodernizacja ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji 

fotowoltaicznej”. 

 

Kod CPV – 71247000-1 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji ww. inwestycji pod względem merytorycznym, formalnym, technicznym, jakościowym, 

finansowym oraz organizacyjnym. 

Nadzór inwestorski obejmuje następujące czynności:  

1) weryfikacja dokumentacji projektowej;  

2) weryfikacja zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i pozwoleniem na 

budowę;  

3) prowadzenie doradztwa w trakcie procedury wyłonienia wykonawców;  

4) kontrolowanie i raportowanie realizacji robót (bieżące informowanie o potencjalnych ryzykach);  

5) prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami, 

obowiązującymi przepisami prawa;  

6) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i 

uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, w szczególności pozwolenia na budowę;  

7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie;  

8) koordynowanie w zakresie zgodności rozwiązań projektowych poszczególnych branż;  

9) sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztów projektu;  

10) kontrolę terminowości wykonanych robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym 

harmonogramem budowy;  

11) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych;  

12) przygotowanie i prowadzenie odbioru końcowego (przy udziale Zamawiającego) oraz udział w 

przekazaniu do użytkowania;  

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;  

14) inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

15) Kontrolowanie robót budowlanych będzie wykonywane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie 

 



Załącznik nr 2 do SWZ  

FORMULARZ OFERTY 

EK-ZZ/ZP.261.24.RB.2021r 

 

O F E R T A  

 

 

… … … … … … … … . .  

U l .  … … … … … … . .  

0 0 - 0 0 0  … … … … …  

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na   

nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.:”Kompleksowa termomodernizacja ZOZ Szpitala 

Powiatowego w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”., składamy niniejszą ofertę: 

 

A. DANE WYKONAWCY 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: ……………………… 

Wykonawca/Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

REDON:……..……………… 

NIP:…………………………. 

Tel:........................................ 

MP/ŚP/inny ………………………………………….. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

(na które zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

C. CENA OFERTOWA: 

1. (Cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ) 



Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:  

  

Lp. 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia Wartość netto 

(PLN) 

Podatek 

VAT % 

Wartość brutto 

(PLN) 

1. nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji 

pn.:”Kompleksowa termomodernizacja ZOZ 

Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z 

wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”. 

 

   

 
 

D. OŚWIADCZENIA: 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy 

wszystkie warunki w niej zawarte. 

2) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia niniejszej oferty. 

3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert tj. 

do dnia 31.05.2021 

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w 

załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

w nich określonych. 

5) Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we 

wzorze umowy; 

6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.* 

7) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych 

we wzorze umowy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury; 

 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA: 

1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest: ……………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………., tel/fax: …………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

F. PODWYKONAWCY: 



Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia ( jeżeli jest to wiadome, należy 

podać również dane proporcjonalne podwykonawców) 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………. 

G. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 do oferty - opis przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SWZ) 

2) Załącznik nr 2 do oferty – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postepowaniu. 

3) Załącznik nr 3 do oferty - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia 

4) Załącznik nr 3 do oferty – Pełnomocnictwo do podpisania oferty ( jeżeli dotyczy) 

 

 

 

            Oferta została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 



Załącznik nr 3 do SWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postepowania na : ………………………………………………………………………… 

działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

( podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZAM, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki 

udziału w postepowaniu. 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 108 ust. 1  ustawy PZP wykluczy: 

1.  z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę: 

1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b) Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) O którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie, 

d) Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) Powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o 

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.; 

3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 



upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5) Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali oferty 

niezależnie od siebie; 

6) Jeżeli w przypadkach o którym mowa w art. 85 ust.1 doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

 

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; (wpis do rejestru jednego z 

rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę 

lub miejsce zamieszkania) 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej. (kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał 

techniczny: 

 – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem złożonym z 

co najmniej:  

-  1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w 

aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą 

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych o 

wartości co najmniej 750 000 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od 
początku do końca realizacji robót;  

-  1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym 

stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności oraz posiadającą 

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych o 

wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od 
początku do końca realizacji robót;  

-  1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie 

tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 

budowlane w powyższej specjalności oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w 

realizacji, co najmniej 2 budów/ robót budowlanych o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda    (dot. 

robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót. Warunek w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest spełniony, jeżeli będą polegać na zdolnościach  

tych wykonawców, którzy wykonają usługę  do realizacji której te zdolności są wymagane). 

 

 

 

 

 



 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdz. V SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam,  że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj: …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 

poz.2019) 

 

UMOWA Nr  EK-ZZ/ZP.261.24.RB.2021r 

 

zawarta w dniu  .................2021 roku w Sochaczewie, pomiędzy  

Zespołem Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie  ul. Batalionów Chłopskich 3/7;  

wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nr 14-00143; zarejestrowanym w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020330, o nadanym NIP: 837-15-07-803 i REGON: 

017222233,  

reprezentowanym przez: Roberta  Skowronka    -     Dyrektora,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

.................................................. z siedzibą w . .......ul. ....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego 

prowadzonego przez ........................................................pod nr .. ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez ...........................................................pod numerem NIP .......................... ,REGON 

reprezentowaną przez: 

zwanym dalej ,,Wykonawcą lub "Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego" 

zwanymi dalej łącznie "Stronami" a każde indywidualnie "Stroną. 

 

§ l 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji wielobranżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.” Kompleksowa termomodernizacja ZOZ Szpitala 

Powiatowego w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej” przy ul. Batalionów Chłopskich 

3/7 pod względem merytorycznym, formalnym, technicznym, jakościowym, finansowym oraz 

organizacyjnym w okresie gwarancji dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu, a także 

w okresie rękojmi. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia określają zapisy zawarte w niniejszej umowie oraz w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w 

pkt 1. 

§2 

Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego 

1. 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, o którym mowa w § 1. Usługa obejmuje w szczególności: 



1) weryfikację dokumentacji projektowej;  

2) weryfikację zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i pozwoleniem na 

budowę;  

3) prowadzenie doradztwa w trakcie procedury wyłonienia wykonawców;  

4) kontrolowanie i raportowanie realizacji robót (bieżące informowanie o potencjalnych ryzykach);  

5) prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami, 

obowiązującymi przepisami prawa;  

6) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i 

uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, w szczególności pozwolenia na budowę;  

7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie;  

8) koordynowanie w zakresie zgodności rozwiązań projektowych poszczególnych branż;  

9) sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztów projektu;  

10) kontrolę terminowości wykonanych robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym 

harmonogramem budowy;  

11) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych;  

12) przygotowanie i prowadzenie odbioru końcowego (przy udziale Zamawiającego) oraz udział w 

przekazaniu do użytkowania;  

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;  

14) inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

2. Kontrolowanie robót budowlanych będzie wykonywane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

§3 

Termin realizacji umowy 

Usługi, będące przedmiotem umowy realizowane będą od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do 

31.12.2022 roku 

§4 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za realizację przedmiotu umowy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego 

ofertą i wynosi: netto …......................................zł (słownie ............... ), co stanowi brutto ...........................zł 

(słownie ................................... ), w tym podatek VAT .............% tj. .................... zł (słownie: .......................). 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 

będą dokonywane w tej walucie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, 



niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem innych postanowień SWZ lub przepisów ustawy Pzp 

i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy. 

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust.  1 obejmuje wszystkie 

elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową 

znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje 

wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.: 

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet 

i noclegów, 

3) koszty pobytu na budowie. 

5. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie na podstawie faktur częściowych, 

wystawianych po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego po zakończeniu każdego etapu prac zgodnego z 

harmonogramem wykonania robót budowlanych, proporcjonalnie do zaawansowania robót budowlanych. 

Odpis harmonogramu wykonania robót budowlanych stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół 

potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany etap prac. 

7 Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 60 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych faktur VAT.  

8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności 

od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma 

prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane 

przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca 

wyraża na to zgodę. 

11. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, 

nie ulega zmianie. 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z 

podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy. 

2. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) 

spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 



postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w 

takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 

umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

co stanowi kwotę .............................. zł (słownie: …................... zł 

00/100). 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z kilku form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 1-5 ustawy 

Pzp. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego.     

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszej Umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy lub 

zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

 

§ 7 

Prawa i Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami 

3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby: 

— 1 osoba do pełnienia funkcji Kierownika – Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, 

— 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, 

— 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, 

— 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności, 

posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz 

kwalifikacje zawodowe określone w SWZ. 

4. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym, niż wymienione w pkt 3 wyłącznie, za 



zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące stażu 

pracy i kwalifikacji żądane w SWZ oraz złożyły dodatkowo oświadczenie 

o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo 

budowlane. 

5. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

6. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, działa 

w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. 

Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. 

Pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za który 

odpowiada. 

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski oraz informować Zamawiającego o wszystkich 

istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych. 

8. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno, bez zgody Zamawiającego, wydawać Wykonawcy 

Robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na 

roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości 

robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w 

protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. 

9. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu 

do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

10. Inspektorzy nadzoru będą przystępować do odbioru elementów (części robót) w terminie 2 dni od 

daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem do 

Dziennika budowy. 

11. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez Inspektorów w terminie 3 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

Prawa i Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający na żądanie przekaże Wykonawcy odpis niezbędnej, wymaganej przez przepisy prawa, 

dokumentacji projektowej  

2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych 

warunków w umowie. 



3. Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej 

inwestycji. 

§ 9 

Zasady porozumiewania się stron 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem 

niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji 

pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną lub faksem (każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a także w drodze 

konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie kierował wszelką korespondencję na ZOZ Szpitala 

Powiatowego w Sochaczewie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający. 

3. Narady, o których mowa w pkt 2, będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą 

przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do 

odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie …................................................... tel. 

...................... email. . 

5. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …....................................tel...............email..................... 

6. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego 

wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.1. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. 

W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza 

poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 

3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie 

wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia 

przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego w 

terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia, Decyzja Zamawiającego jest decyzją 

ostateczną, 

9. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 6-8, nie uchybia prawu Zamawiającego do 

dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

 

§ 10 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, wyłącznie na zasadach określonych 



w SWZ, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust.  1, mogą nastąpić między innymi 

w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w 

życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania” 

2) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - 

zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac; 

3) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy: 

a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 

Robót Budowlanych, 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania 

te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

4) w przypadku innych zmian: 

a) w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowiska, 

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy, 

zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ, 

c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

4. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i 

muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 



a) w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, 

b) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa 

w niniejszej umowie w wysokości 1000 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność 

była przewidziana lub wymagana w danym dniu, 

c) za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej 

umowie, a w przypadku, gdy jest to 3 lub kolejne naruszenie, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

d) za każdą zwłokę w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 1000 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Kary umowne, o których mowa w pkt 1, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

§12 

Błędy w nadzorze 

1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku 

błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz 

ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w pkt 1 

 

§13 

Ubezpieczenie wykonawcy 

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż  220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia 

tysięcy złotych i 00/100) na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, o 

którym mowa w § 8 ust. 2 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z 

których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych 

rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument 

wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, 

klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty 

składki ubezpieczeniowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały 

okres wykonywania umowy na warunkach określonych w SWZ, w tym do zapłacenia wszystkich 

należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 

 



§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej 

rozwiązania w sytuacji gdy: 

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub 

zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych 

b) trzykrotnie zostanie stwierdzone że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje 

któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie 

c) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publiczny, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

d) Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej 

e) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych 

Zamawiającemu 

f) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy 

g) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy 

h) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy 

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 11 

ust. 1 lit. „a” umowy. 

§ 15 

Rozstrzyganie sporów 

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca 

dołożą starań aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, 

o którym mowa w pkt. l, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilny . 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

         ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

Harmonogram wykonania robót budowlanych 

 

L

p

. 

Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia
1
 Termin realizacji 

1 

Wydatek 1 - Modernizacja 

systemu grzewczego: 

montażu nowego źródła 

ciepła, montaż grzejników z 

oprzyrządowaniem, 

wymiana instalacji, montaż 

systemu zarządzania energią 

Robota budowlana 
Przetarg 

nieograniczony 

III kw. 2021 – III kw. 

2022 

2 

Wydatek 2 - Modernizacja 

systemu ciepłej wody 

użytkowej: montaż nowego 

źródła ciepła, wymiana 

instalacji z osprzętem i 

zasobnikami. 

Robota budowlana 
Przetarg 

nieograniczony 

III kw. 2021 – III kw. 

2022 

3 
Wydatek 3 -  Wymiana 

stolarki okiennej 
Robota budowlana 

Przetarg 

nieograniczony 

III kw. 2021 – IV kw. 

2021 

4 
Wydatek 4 - Wymiana 

stolarki drzwiowej 
Robota budowlana Zapytanie o cenę 

II kw. 2021 – III kw. 

2021 

5 

Wydatek 5 - Montaż 

wentylacji mechanicznej 

nawiewno - wywiewnej z 

rekuperacją 

Robota budowlana 
Przetarg 

nieograniczony 

III kw. 2021 – I kw. 

2022 

6 

Wydatek 6 -  Docieplenie 

stropodachu wentylowanego 

budynku C 

Robota budowlana 
Przetarg 

nieograniczony 

III kw. 2021 – IV kw. 

2021 

7 

Wydatek 7 - Docieplenie 

stropodachu wentylowanego 

budynku A  

Robota budowlana 
Przetarg 

nieograniczony 

III kw. 2021 – IV kw. 

2021 

 

8 

 

Wydatek 8 - Wymiana 

oświetlenia na 

energooszczędne, montaż 

czujek ruchu, montaż 

inteligentnych liczników 

Robota budowlana 
Przetarg 

nieograniczony 

III kw. 2021 – IV kw. 

2021 
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