Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
18-02-2019
Termin składania ofert
27-02-2019
Numer ogłoszenia
1167567
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – kancelaria Szpitala w budynku nr 28; 30-393 Kraków, ul. Babińskiego
29.
1. Oferty należy składać do dnia 27.02.2019 r. do godz. 11.00:
a) osobiście w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w
Krakowie – budynek nr 28; 30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29,
b) pocztą lub za pomocą kuriera w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26.03.2019 r.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez Wykonawcę.
5. Cenę deklaruje się na Formularzu ofertowym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Formularzu ofertowym. Cena musi
być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
7. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją
przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
8. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez Wykonawców.
9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego.
W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie.
12. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
13. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 27.02.2018r. o godzinie 11.30.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jacek Adamski – Kierownik zespołu ds. inwestycji. Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą może odbywać się
pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
12/65-24-387
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku
szpitalnego nr 1 (1, 1A, 1B)”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna
infrastruktura ochrony zdrowia.
Informacje na temat inwestycji
1. Roboty budowlane związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z niniejszego ogłoszenia objęte będą
umową z Wykonawcą – wzór umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w BIP w zakładce przetargi 2018 – nr

postępowania przetargowego ZP-37/18.
2. Deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji umowy – 28 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. Planowany termin rozpoczęcia
robót – marzec 2019r. Za dzień zakończenia robót uznaje się dzień oddania przez Wykonawcę budynku do użytkowania, tj. uzyskania
prawomocnej decyzji na jego użytkowanie.
3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w zakresie elektrycznym obejmuje roboty wynikające z kosztorysów
ofertowych Wykonawcy i dokumentacji projektowej, w tym m.in. roboty instalacyjne elektryczne, niskoprądowe i teletechniczne:
- Roboty rozbiórkowe
- Rozdzielnice nn
- Wewnętrzne linie zasilające
- Trasy kablowe
- Instalacja oświetlenia podstawowego i nocnego
- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd elektrycznych i siły
- Instalacja połączeń wyrównawczych
- Instalacja odgromowa i uziemiająca
- System sygnalizacji pożaru
- Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych
- Okablowanie strukturalne
- System telewizji dozorowe
- System kontroli dostępu
- System video-domofonów
- Instalacja TV-SAT
- Próby i pomiary
Ponadto montaż urządzenia dźwigowego elektrycznego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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, rozbudowa, nadbudowa budynku
szpitalnego nr 1 (1, 1A, 1B)” – nr przetargu ZP-37/18.
4. Wartość robót budowlanych w zakresie elektrycznym, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi brutto około 2,3 mln zł.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który pełnił będzie funkcję nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa,
nadbudowa budynku szpitalnego nr 1 (1, 1A, 1B)”.
Przedmiot zamówienia
1. Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego (przetarg nieograniczony ZP-37/18).
2. Obowiązki inspektora nadzoru:
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane,
- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania,
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
3. Ponadto do obowiązków należy:
- sprawdzenie dokumentacji projektowej i technicznej,
- zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do rozwiązań z dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych opinii rozwiązań,
- kontrola zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami i zasadami wiedzy
technicznej,
- kontrola realizacji robót w stosunku do harmonogramu i umowy na roboty budowlane,
- kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, dokonywanie oceny materiałów na placu budowy przed ich wbudowaniem,
- udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji robót,

- wydawanie Wykonawcy poleceń (wpis do dziennika budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
- 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,
- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej,
- ścisła współpraca z inspektorami nadzoru innych specjalnościach,
- monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji robót, tj. prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej w zakresie branży
elektrycznej - w odstępach miesięcznych, w formie zdjęć cyfrowych,
- informowanie na bieżąco o postępach w realizacji robót i ewentualnych zagrożeniach mających wpływ na terminowe zakończenie robót, a
także proponowanie programów naprawczych,
- udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu, sprawdzanie i
akceptacja przedłożonej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
- udział w komisjach, naradach technicznych i innych organizowanych spotkaniach (Zamawiający planuje minimum jedną naradę w
miesiącu kalendarzowym),
- udział w kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający z zakresu realizacji robót budowlanych, w tym udzielanie pisemnych wyjaśnień,
- sporządzanie rozliczeń rzeczowo-finansowych robót (inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za terminowe otrzymywanie od Wykonawcy
obmiarów robót, kosztorysów powykonawczych, rozliczeń rzeczowo-finansowych, a także odpowiedzialny jest za ich sprawdzanie i
weryfikowanie oraz zatwierdzanie),
- ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych (finansowych),
- w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót rękojmi i gwarancji, na wezwanie Zamawiającego, udział w organizowanych spotkaniach,
udzielanie wyjaśnień, wydawanie opinii technicznych i zaleceń,
- udział w odbiorze pogwarancyjnym wykonanych robót.
Kod CPV
71520000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi nadzoru budowlanego
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Planowany termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: 01 marzec 2019r.
2. Termin zakończenia zamówienia: 30 czerwiec 2021r.
3. Okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru: do zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych wynikających z podpisanej umowy,
ich rozliczenia oraz w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W tym okresie inspektor nadzoru zobowiązany jest do
bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych.
4. Zamawiający ustali inspektorowi nadzoru harmonogram pobytów na budowie każdorazowo na dany miesiąc.
5. 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.
6. Obecność na budowie inspektor potwierdza każdorazowo własnym podpisem na harmonogramie pobytów.
7. Trzykrotna, nieuzgodniona z Zamawiającym, nieobecność inspektora nadzoru na budowie (w ustalonych wcześniej terminach) skutkować
będzie rozwiązaniem umowy o nadzór inwestorski.
8. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym, polegającej m. in. na kontaktach bezpośrednich (pisemnie,
telefonicznie, mailowo, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub miejscu realizacji robót).
Załączniki





Formularz ofertowy
Umowa - wzór
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
1. 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.
Dokument, potwierdzający powyższe Wykonawca dołączy do składanej oferty.
Powyższy warunek oceniany będzie na podstawie przedstawionych dokumentów na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
2. Jest członkiem polskiej, właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów

Budownictwa – z datą ważności na dzień otwarcia ofert.
Dokument, potwierdzający powyższe Wykonawca dołączyć do składanej oferty.
Powyższy warunek oceniany będzie na podstawie przedstawionych dokumentów na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
Wiedza i doświadczenie
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
Posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie świadczył co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – trwającą nieprzerwanie minimum 6 miesięcy;
usługa może być zrealizowana lub realizowana.
Powyższy warunek oceniany będzie na podstawie wykazu usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik do Zapytania ofertowego).
Do wykazu usług Wykonawca przedłoży dowody (referencje lub inne dokumenty) określające czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Osoba zdolna do wykonania zamówienia spełniać musi warunki udziału w postępowaniu określone w sekcjach niniejszego ogłoszenia pn:
"Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności" i " Wiedza i doświadczenie".
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnej w przypadkach, o których mowa w § 6 wzoru umowy (załącznik do
niniejszego ogłoszenia).
Zamówienia uzupełniające
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert są następujące:
-- Nr---nazwa kryterium---Waga
1. Cena oferty brutto - 96 pkt
2. Ilość pobytów na budowie w tygodniu w czasie trwania robót – 4 pkt
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1. Kryterium nr 1: Cena oferty brutto
Wzór C = (Cn / Cx) * waga
gdzie:
- Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
- Cx cena ocenianej oferty.
2. Kryterium nr 2: Ilość pobytów na budowie w tygodniu w czasie trwania robót
Wykonawca 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 –
wówczas otrzyma 4 pkt.
Brak informacji w Formularzu ofertowym o ilości dni pobytów na budowie w tygodniu oznacza ich nie zaoferowanie.
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty uzyskane przez ofertę w ramach każdego kryterium zostaną zsumowane.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wykluczenia
1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie zostanie wykluczony na podstawie poniższych przesłanek:
1.1. 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.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny,
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego,
c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (według zapisów art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych).
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE
Adres
dr. Józefa Babińskiego 29
30-393 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
126524347
Fax
12 26 21 335
NIP
6762096303
Tytuł projektu
Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie etap II.
Numer projektu
RPMP.12.01.02-12-0450/17-00

