
Ogłoszenie nr 579764-N-2020 z dnia 2020-09-01 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy: Usługa pełnienia funkcji Inżyniera
Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach 

SP ZOZ w Słupcy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, krajowy 
numer identyfikacyjny 30662100000000, ul. ul. Traugutta  7 , 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, 
państwo Polska, tel. 632 752 300, e-mail spzoz@slupca.com, faks 632 752 116.
Adres strony internetowej (URL): https://szpital.slupca.pl/bip/
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):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej



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)
Tak
https://szpital.slupca.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia
Tak
https://szpital.slupca.pl/bip/

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:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca, budynek C, sekretariat

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: Usługa pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w 
Słupcy”



Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/PN/382/17/2020
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 usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – 
zarządzanie, kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy” oraz prowadzenie rozliczenia ww. 
zadania. 2. Niniejsze zamówienie realizowane będzie przy udziale dofinansowania w formie dotacji
oraz pożyczki, udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy”. 3. 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) udział w pracach komisji przetargowej 
powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
wymaganych: pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych właściwego 
organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. " Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP 
ZOZ w Słupcy", obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych 
(PW), kosztorysów inwestorskich (KI), przedmiarów robót (PR), specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych 
obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, b) udział w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
robót budowlanych dla zadania pn. "Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w 
Słupcy", zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, c) 
nadzorowanie poprawności realizacji zadania pn. "Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP 
ZOZ w Słupcy", w szczególności uczestniczenie w pracach Zespołu w rozumieniu art. 20a ustawy 
Prawo zamówień publicznych. d) opiniowanie i zatwierdzanie do dalszej realizacji sporządzanej 
przez Wykonawcę robót Dokumentacji pod kątem prawidłowości jej sporządzenia oraz 
kompletności, w szczególności w zakresie: zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa, konieczności uszczegółowienia, zasadności kosztów wskazanych w wycenach 
kosztorysowych prac oraz poprawności merytorycznej sporządzenia wycen kosztorysowych, 
dokonanych uzgodnień, konieczności wykonania dodatkowych opracowań. e) prowadzenie 
nadzorów inwestorskich we wszystkich branżach objętych dokumentacją, niezbędnych w celu 
terminowego zakończenia robót i rozliczenia finansowego dofinansowania zadania pn. 
"Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy" . f) wykonywanie w imieniu 



Zamawiającego wszelkich obowiązków, jakie na Zamawiającego nakłada ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz inne przepisy prawa, g) prowadzenie rozliczenia zadania pn. 
"Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy" zgodnie z umową o 
dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki, udzielonego Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie 
zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy” 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera niniejsza siwz (w tym istotne dla stron postanowienia umowy). 5. Wykonawca załączy do 
oferty oświadczenie – załącznik nr 1 do siwz, że na etapie postępowania przetargowego 
szczegółowo zapoznał się z zapisami siwz i załącznikami i nie wnosi żadnych uwag. 6. Wykonawca
winien wskazać w formularzu ofertowym czy zamówienie będzie wykonywane samodzielnie czy 
przy pomocy podwykonawców - ze wskazaniem części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców (załącznik nr 1 do siwz). 7. Zamawiający 
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonywanie czynności w ramach przedmiotu 
zamówienia. 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 
zamówienia. 9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 11. 
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca 
zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące zadania związane z realizacją 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.)
Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku 
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -
do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał
w okresie i na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby 
zajmujące się wyłącznie rozliczeniem dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki, udzielonego 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy” oraz uczestniczeniem w 
pracach komisji przetargowych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia 
publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych:
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych dla zadania pn. " Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w 
Słupcy" oraz zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. " 
Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy", niepowiązane z pełnieniem funkcji 



inspektora nadzoru lub niebędące radcą prawnym. 12. W trakcie realizacji zamówienia 
zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 
świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.11 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
 o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zaświadczenie właściwego 
oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 13. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 3.11 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez 
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 3.11 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania
prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Oferta Wykonawcy nie spełniająca 
powyższych wymagań podlega odrzuceniu. Przedmiot zamówienia został oznaczony następującymi
kodami CPV: 71541000 – 2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 71530000 – 2 Doradcze 
usługi budowlane 71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71247000 – 1 Nadzór nad 
robotami budowlanymi

II.5) Główny kod CPV: 71541000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71530000-2



71248000-8
71247000-1

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:  28   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonywał minimum 2 zadania polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub 
Inwestora Zastępczego na zadaniach inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej. Wartość każdej wykazanej inwestycji winna wynosić min. 9.000.000,00 zł.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią liczbą osób o wymaganych 
przepisami prawa kwalifikacjach i uprawnieniach, które zapewnią należyte wykonanie zadania. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia publicznego 
skieruje minimum osoby o kwalifikacjach jak niżej: Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – 1 
osoba posiadająca: wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku budownictwo, uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę, 



doświadczenie w pełnieniu, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji Kierownika 
Zespołu/Koordynatora/Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego połączonego z nadzorem 
inwestorskim dla co najmniej dwóch inwestycji – w tym minimum jedna o wartości minimum 9 
mln. zł brutto, Eksperci branżowi w specjalności (minimum po 1 osobie dla każdej specjalności): 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w wymienionych specjalnościach lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę, doświadczenie w 
pełnieniu funkcji w okresie ostatnich 3 lat. Ekspert branżowy – technolog medyczny (minimum 1 
osoba): wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia budowlane do projektowania w branży 
architektonicznej, doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów służby zdrowia (projektant 
z minimum 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu technologii medycznej lub inspektor 
nadzoru z minimum 2 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii 
medycznej) Inspektor ds. rozliczeń (minimum 1 osoba) - Rozliczenie min. 2 projektów 
inwestycyjnych o wartości minimum 4.500.000,00 zł brutto każdy rozliczany projekt inwestycyjny. 
Dla każdego wykazanego projektu inwestycyjnego należy podać: inwestora, lokalizację inwestycji, 
okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz wartość projektu.
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:
Aktualny odpis 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.
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:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
niższą niż 1. 000.000,00 zł.
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz rozliczonych projektów 
inwestycyjnych o wartości minimum 4 500 000,00 zł brutto każdy. Dla każdego wykazanego 
projektu inwestycyjnego należy podać: inwestora, lokalizację inwestycji, okres realizacji zadania 
inwestycyjnego oraz wartość projektu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium Zamawiający 
ustala na kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 3. Okres ważności wadium 
wynosi 30 dni. Bieg ważności Wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. r. poz. 359 ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy 
w Słupcy, numer: 92 8542 0001 0025 5888 0416 1673, z adnotacją „Inżynier Kontraktu SP ZOZ w 
Słupcy” z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły się na koncie 
Zamawiającego przed terminem składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 



przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie 
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 
26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium 
w formach wskazanych w pkt. 8.4 b-e, dokument wadialny winien zawierać następujące elementy: 
a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, 
wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia 
gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści 
gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta 
lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium 
w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w ustawie Pzp.

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
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)
Tak
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. Dopuszcza się dokonanie zmian niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 
pkt. 1- 6 ustawy Pzp, a w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, dopuszcza się 
możliwość dokonania niżej wymienionych zmian. 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 
jest możliwa w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w 
określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków
tego działania, np. powodzie; b) konieczności wykonania dodatkowych prac, badań lub ekspertyz - 
o czas niezbędny do uzyskaniawy maganych decyzji bądź uzgodnień, lub wykonania dodatkowych 
prac, ekspertyz, badań; c) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn 
niezależnych od Inżyniera Kontraktu - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 
uzgodnień z tymi urzędami; d) zakończenie realizacji Kontraktu w terminie późniejszym niż 
szacowany. 2) Zmiana przedstawicieli Stron lub Personelu - w przypadku niemożności 
reprezentowania Inżyniera Kontraktu lub pełnienia powierzonej funkcji przy realizacji przedmiotu 
zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) nie wymaga sporządzenia aneksu
do umowy. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo 
wskazanych osób będą spełniać warunki określone w przetargu. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę 
podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, 
przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Inżynier Kontraktu powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Inżynier Kontraktu winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4)
Zamawiający przewiduje i dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego 
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze 
zmianą wysokości umownego wynagrodzenia. 5) Zmianę sposobu oraz wysokości fakturowania, 
spowodowaną zmianą terminów realizacji Kontraktu. 6) Zmiany postanowień umowy wynikające z 
wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2. Warunkiem zmiany
postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie
protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy, akceptowanego przez inspektora 
nadzoru oraz Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, 
sporządzane będą na podstawie protokołu konieczności, w drodze aneksu. 4. Niezależnie od 



powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 do 1e 
ustawy Pzp.
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: 2020-09-16, 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


