Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
tel.0-12/65-24-347 fax 0-12/26-21-335
REGON 000298554

NIP 676-20-96-303
Kraków, dnia 2018.08.24
II-21-7-2/17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej
na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją
zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku nr 40.

I. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Rozeznania rynku – Zapytania ofertowego,
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579)
niniejszej ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
3. Miejsce publikacji Zapytania ofertowego:
3.1. Strona internetowa Zamawiającego: http://babinski.pl/konkursy-przetargi/zamowienia-do-30-000-euro/
4. Zamówienie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
w ramach 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
5. Kod CPV: 71.52.00.00-9, 71.63.00.00-3

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego(zwanego dalej również inspektorem nadzoru) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego
przebudowy i rozbudowy budynku nr 40.
2. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późn. zm.) należy:
2.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

2.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót
wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
2.3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
2.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
3. Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru należy również
3.1. sprawdzenie dokumentacji projektowej i technicznej,
3.2. zgłaszanie projektantowi ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do
rozwiązań z dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych opinii rozwiązań,
3.3. kontrola zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3.4. kontrola realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu i podpisanej umowy na roboty
budowlane nr II-263/18,
3.5. kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie (w tym sprawdzanie
posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów na wbudowywane i zastosowane wyroby i
materiały oraz urządzenia (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, itp.), a także dokonywanie ich oceny na
placu budowy przed ich wbudowaniem oraz dopilnowanie kompletowania w/w dokumentów przez
Wykonawcę,
3.6. udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji robót budowlanych,
3.7. wydawanie Wykonawcy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,
3.8. żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a
także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, lub
narazić Zamawiającego na straty w szczególności finansowe,
3.9. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie wykonywanych robót,
3.10. ścisła współpraca z inspektorami nadzoru innych specjalnościach, w tym konstrukcyjno-budowlanej i
instalacji sanitarnych, powołanymi przez Zamawiającego do nadzorowania inwestycji,
3.11. monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji robót budowlanych, tj. prowadzenie na bieżąco
dokumentacji fotograficznej z realizacji robót w zakresie branży elektrycznej - w odstępach miesięcznych,
w formie zdjęć cyfrowych; zdjęcia będą opisane i posiadać będą datę, zarchiwizowane zostaną w formacie
cyfrowym na nośnik CD lub przesłane elektronicznie Zamawiającemu,
3.12. informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót budowlanych i ewentualnych
zagrożeniach mających wpływ na terminowe zakończenie robót budowlanych, a także proponowanie – w razie
konieczności, programów naprawczych,
3.13. udział w odbiorach częściowych i końcowym wykonanych robót oraz w procedurze uzyskiwania
pozwolenia na użytkowanie obiektu, sprawdzanie i akceptacja przedłożonej dokumentacji odbiorowej, w tym
powykonawczej zgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane,
3.14. udział w komisjach, naradach technicznych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego
lub inne podmioty do tego uprawnione, np. Urząd Konserwatora Zabytków, które odbywać się będą w razie
potrzeby (Zamawiający planuje minimum jedną naradę w miesiącu kalendarzowym),
3.15. udział – na wezwanie Zamawiającego, w kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający z zakresu
realizacji robót budowlanych, w tym udzielanie pisemnych wyjaśnień,

3.16. sporządzanie rozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych robót, uwzględniając zapisy umowy na
roboty budowlane nr II-263/18 i przyjęty harmonogram (inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za terminowe
otrzymywanie od Wykonawcy obmiarów robót, kosztorysów powykonawczych, rozliczeń rzeczowofinansowych, a także odpowiedzialny jest za ich sprawdzanie i weryfikowanie oraz zatwierdzanie),
3.17. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych (finansowych),
3.18. w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych rękojmi i gwarancji, na wezwanie
Zamawiającego, udział w organizowanych spotkaniach, udzielanie wyjaśnień, wydawanie opinii technicznych i
zaleceń,
3.19. udział w odbiorze pogwarancyjnym wykonanych robót.

III. Informacje na temat inwestycji
1. Roboty budowlane związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z niniejszego
Zapytania ofertowego objęte są umową nr II-263/18 z dnia 18.06.2018r.
2. Umowny termin zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z umową: 18.02.2020r., przy
czym za dzień zakończenia robót uznaje się dzień bezusterkowego odbioru robót oraz uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie obiektu.
3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w zakresie elektrycznym obejmuje roboty
wynikające z kosztorysów ofertowych Wykonawcy i dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
 wykonanie zasilania budynku,
 demontaż instalacji elektrycznej z osprzętem, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z
montażem osprzętu;
 montaż urządzenia dźwigowego elektrycznego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 wykonanie i uruchomienie węzła ciepłowniczego
 roboty instalacyjne niskoprądowe - ppoż., instalacja teletechniczna i komputerowa, TV (wykonanie
systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie nowej instalacji teletechnicznej, komputerowej, TV wraz z
montażem osprzętu, wykonanie instalacji kontroli dostępu i rejestru czasu pracy, wykonanie instalacji
wideodomofonowej i instalacji CTTV;
 wykonanie instalacji odgromowej aktywnej, w postaci zwodów wysokich z głowicami indukcyjnymi
oraz dedykowanego masztu.
Szczegółowy zakres robót został przedstawiony i dostępny jest na stronie internetowej BIP Szpitala
Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie pod ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na roboty
budowlane pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 40 Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w
Krakowie” – nr przetargu ZP-10/18.
https://bip.babinski.pl/zamnia-publiczne-mainmenu-50/2018/994-przetarg-nieograniczony-nr-zp-10-18przebudowa-i-rozbudowa-budynku-nr-40-szpitala-specjalistycznego-im-dr-j-babi%C5%84skiego-w-krakowie.html
4. Wartość robót budowlanych w zakresie elektrycznym, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
wynosi brutto około 620 tys. zł (słownie złotych brutto: sześćset dwadzieścia tysięcy).

IV. Termin realizacji umowy:
1. Planowany termin rozpoczęcia pełnienia funkcji inspektora nadzoru – 01.09.2018r. Planowany termin
zakończenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru – 31.03.2020r.
2. Okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru: do zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych
wynikających z umowy nr II-263/18 z dnia 18.06.2018r. i ich rozliczenia oraz po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie obiektu. W tym okresie inspektor nadzoru zobowiązany jest do bieżącej kontroli realizacji robót
budowlanych.

Wymagana minimalna ilość pobytów na budowie w czasie trwania robót budowlanych - 2 razy w tygodniu, przy
czym każdy pobyt nie może być krótszy niż 2 godziny zegarowe.
Ponadto – w razie zaistnienia konieczności, inspektor nadzoru będzie do dyspozycji na każde wezwanie
Zamawiającego i uzasadnione żądanie Wykonawcy.
3. Zamawiający ustali inspektorowi nadzoru harmonogram pobytów na budowie każdorazowo na dany
miesiąc.
4. Obecność na budowie inspektor potwierdza każdorazowo własnym podpisem na harmonogramie pobytów.
5. Trzykrotna, nieuzgodniona z Zamawiającym, nieobecność inspektora nadzoru na budowie (w ustalonych
wcześniej terminach) skutkować będzie rozwiązaniem umowy o nadzór inwestorski.
6. Zamawiający wymaga podpisania umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
zasadach określonych niniejszym Zapytaniem ofertowym i we wzorze umowy (załącznik nr 4).

V. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
1.1. Posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 usługa
nadzoru w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, trwająca nieprzerwanie minimum 6
miesięcy, zrealizowana lub realizowana; i załączy dowody (referencje lub inne dokumenty) określające czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.2. Posiada ważne uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne
równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.3. Posiada dokument potwierdzający przynależność do polskiej, właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – z
datą ważności na dzień otwarcia ofert.
Dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pkt. 1-3 powyżej) należy dołączyć
do oferty.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Oferent, który nie zostanie wykluczony na podstawie
poniższych przesłanek:
2.1. W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga/Znaczenie

1

Cena [C]

92 pkt

2

Ilość pobytów na budowie w tygodniu w czasie trwania robót [W]

8 pkt

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie powyższych kryteriów oceny ofert. Za
najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
3. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1. Kryterium „cena” [C]
Kryterium wyliczane będzie w następujący sposób:

C = (Cn / Cx) x 92
gdzie:
C

liczba pkt uzyskana za kryterium cena

Cn

najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert

Cx

cena ocenianej oferty.

W ramach kryterium „cena” może zostać przyznanych maksymalnie 92 punktów.
2. Kryterium „ilość pobytów na budowie w tygodniu w czasie trwania robót” [W]
Oferent/inspektor nadzoru może zaoferować Zamawiającemu pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
3 razy w tygodniu przy czasie pobytu nie krótszym niż 2 godziny zegarowe – oferent/inspektor nadzoru
otrzyma 4 pkt.,
lub
4 razy w tygodniu przy czasie pobytu nie krótszym niż 2 godziny zegarowe – oferent/inspektor nadzoru
otrzyma 8 pkt.
W ramach kryterium „ilość pobytów na budowie w tygodniu w czasie trwania robót” może zostać przyznanych
maksymalnie 8 punktów.
Brak informacji w Formularzu ofertowym o ilości dni pobytów na budowie w tygodniu oznacza ich nie
zaoferowanie.
LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP=C+W

VII. Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – budynek nr 28 w
zaklejonej kopercie do dnia 30 sierpnia 2018r. do godziny 10.30.
2. Kopertę z ofertą należy oznaczyć w następujący sposób:
nazwa i adres Oferenta
OFERTA
Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nie otwierać przed 30.08.2018 roku, godz. 11.00.

3. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 30.08.2018r. o godzinie 11.00.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Oferenta więcej niż jednej oferty lub
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
5. Zamawiający odrzuci z postępowania oferty nie spełniające wymagań, o których mowa w pkt. V niniejszego
Zapytania ofertowego.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się
1. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Magdalena Józefiak, tel. 12 / 65-24-410, mail:
mjozefiak@babinski.pl

2. Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a Oferentem w całym procesie Zapytania ofertowego może
odbywać się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. 1.

VIX. Oferta musi zawierać
1. Wypełniony Formularz ofertowy
2. Oświadczenie, Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt. V niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający dokona oceny wymaganych warunków na podstawie przedstawionych dokumentów i
oświadczeń na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
5. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów nie złożonych w ofercie. Oferent
zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie
wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem
oferty.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie Oferenta (załącznik nr 2)
3. Wzór umowy (załącznik nr 3)

