Zapytanie ofertowe nr SPZOZ/DZPiZ/53/2018

Wolsztyn, 27.04.2018 r.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (WZ)
zaproszonych do
ubiegania się o udzielenie zamówienia

Informacje ogólne
1.

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem regulaminowym, niepodlegającym regulacjom przepisów Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 tj.
zamówieniem o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

2.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień
publicznych zwolnionych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujący w SPZOZ w
Wolsztynie.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
posiłkowo można stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Na zasadzie art. 701Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia

4.

bez podania przyczyny.

I.

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
NIP: 923-15-06-721
tel. 68/347-73-63
fax. 68/347-73-32
e-mail: przetargi@spzozwolsztyn.pl
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2017.1332 nad realizacją robót budowlanych pn: "Modernizacja
infrastruktury SPZOZ w Wolsztynie na potrzeby Pracowni Fizjoterapii", PN/10/2018.
2.

Niniejsze postępowanie jest jedną z części zamówienia związanego z realizacją Projektu pn. „Poprawa jakości
i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
i wyposażenia oraz modernizację infrastruktury w SPZOZ w Wolsztynie” nr RPWP.09.01.01-30-0026/17-00
w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla Kapitału ludzkiego” Działanie 9.1 „Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.
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3.

W zakresie w.w. Projektu Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie ze środków UE w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014- 2020. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 5 468 753,33PLN.

4.

Przedmiot zamówienia mieści się we Wspólnym słowniku CPV:

•

71540000-5 - Usługi zarządzania budową,

•

71247000-1- Nadzór nad robotami budowlanymi,

5.

Przedmiot zamówienia:

a) Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
−

SPZOZ Wolsztyn ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn,

b) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego
zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2017.1332 ze zmianami)
Usługi świadczone będą w związku z realizacją robót budowlanych obejmujących modernizację infrastruktury
SPZOZ w Wolsztynie, polegającej na przebudowie i zmianie użytkowania budynku Prosektorium na Pracownię
Fizjoterapii w SPZOZ w Wolsztynie.
c) Szczegółowy opis robót budowlanych oraz ich zakres objęty usługą nadzoru zawarty został w załączniku nr 2
do WZ, tj. dokumentacji technicznej obejmującej projekty branżowe (budowlany, elektryczny, sanitarny), w
ST wykonania robót budowlanych oraz projekcie umowy z wykonawcą stanowiącej załącznik nr 4 do WZ.
d) Zamawiający informuje, że jest w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy robót budowlanych.
e) Zamawiający planuje, że wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do 31. października 2018 r.
Planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych na maj, 2018. Wskazany termin może ulec
wydłużeniu.
f)

Zakres obowiązków usług inspektora nadzoru został szczegółowo opisane w załączniku 3 do WZ
odpowiednio załącznik do Umowy.

III.
−

WARUNKI UDZIAŁU:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę następującymi osobami
wyznaczonymi do realizacji zamówienia tj
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń o specjalności
konstrukcyjno – budowlanej
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.
c)

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

−

w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia wydanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn, zm).
−

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień oraz potwierdzenie wpisu na listę członków Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa należy okazać przy podpisaniu umowy.

IV.
−

Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego:
szczegółowy zakres obowiązków oraz zasady świadczenia usług przez Inspektora został określony w umowie
oraz załączniku nr 3 do WZ.

V.
−

Termin realizacji
usługa będzie trwała do czasu zakończenia robót budowlanych.

VI.

KRYTERIUM WYBORU:

najniższa cena – 100 %

VII.

UMOWA:

wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma i zostanie uzupełniony o informacje określone w ofercie

VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE SPORZĄDZENIA OFERTY:

1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty,

3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

4.

Ofertę należy przygotować na załączonym druku ofertowym- załącznik nr 1,

5.

Ofertę zawierającą formularz ofertowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@spzozwolsztyn.pl, lub pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Wolsztynie, ul. Wschowska 3. Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek: Oferta na Usługę pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury SPZOZ w Wolsztynie na potrzeby
Pracowni Fizjoterapii”.

6.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, o przyjęciu oferty decydować będzie data i godzina jej
wpływu.

9.
10.

W toku oceny Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany w ofercie adres .

11.

IX.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
maksymalnie do 17.05.2018 r. do godz. 14.00,

X.

PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
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XI.

KONTAKTY
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

− Bernadeta Kurp – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SPZOZ w Wolsztynie– tel. 68/347-7363.Wszelkie

zapytania

do

treści

niniejszego

zapytania

należy

kierować

na

adres

e-mail:

przetargi@spzozwolsztyn.pl.
XII.

WARUNKI PŁATNOŚCI

− Szczegółowe warunki płatności zostały określone we wzorze umowy- załącznik nr 4.
XIII.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

− Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 4.

Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
mgr Tadeusz Tofel
Załączniki:
1.

formularz ofertowy

2.

Dokumentacja techniczna (projekty branżowe i ST)

3.

Zakres obowiązków

4.

wzór umowy
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Załącznik nr 1 do WZ
FORMULARZ OFERTOWY
Miejscowość data _______________________________________
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
REGON: …………………………………………

NIP: …………………………………………

Określenie przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy:
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Modernizacja infrastruktury SPZOZ w Wolsztynie na potrzeby Pracowni Fizjoterapii”.

W związku z zapytaniem ofertowym oferuję wykonanie zamówienia za:
określenie ceny oferty (liczbowo i słownie)
netto:

............................................................................................................................................................................................................

podatek VAT:

.............................................................................................................................................. ............................................................

brutto:

............................................................................................................................................................................................................

słownie brutto: ............................................................................................................................................................................................................
Oświadczamy, że:
1.

akceptujemy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy,

2.

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

3.

zapoznałem się z wszystkimi warunkami Zamawiającego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne
informacje do przygotowania oferty,

4.

zobowiązuję się do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego na czas trwania inwestycji do jej
zakończenia.

5. akceptujemy warunki umowy,
6. oświadczam, że usługi inspektora świadczyć będzie:
a) (imię i nazwisko) ______________________________________________________________ nr uprawnień budowlanych , wpis
na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po numerem_______________________.
b) (imię i nazwisko) ______________________________________________________________ nr uprawnień budowlanych , wpis
na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po numerem_______________________.
c) (imię i nazwisko) ______________________________________________________________ nr uprawnień budowlanych , wpis
na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po numerem_______________________.

………………………………….

………………………………………

pieczątka firmy

podpis Wykonawcy
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