Ogłoszenie nr 508774-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: Pełnienie nadzoru
inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn.
Utworzenie ośrodka radioterapii ” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń
pawilonu D, D1, D2” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w
Tarnobrzegu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Poprawa dostępności do leczeniaonkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego.
Rozwój Centrum Onkologicznego WojewódzkiegoSzpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w
Tarnobrzegu" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020.
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: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

krajowy numer identyfikacyjny 31257300000, ul. ul. Szpitalna 1 , 39400 Tarnobrzeg, woj.
podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 123 208, e-mail przetargi@szpitaltbg.pl, faks 158 123 209.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitaltbg.pl
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
www.szpitaltbg.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.szpitaltbg.pl
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:
Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście
Adres:
Wojewódzki Spital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobregu, ul. Szitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, 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: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla
zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka
radioterapii ” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” dla
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Numer referencyjny: WSz – II.4.291.4.2018.UE
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
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:
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 1 „Realizacja
inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz
dla zadania 2 „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” dla Wojewódzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do
leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum
Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
2. Zakres robót budowlanych dla Zadania 1 oraz Zadania 2 określa odpowiednio: Załącznik nr 9 do
SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy i Załącznik nr 10 do SIWZ – Dokumentacja
projektowa.
3. Dokumenty opisujące zakres robót budowlanych należy traktować jako wzajemnie się

wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wieloznaczności lub niejasności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego
zobowiązania ani zakresu należytej staranności.
4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr
8a i 8b do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71310000-4
71247000-1
71540000-5
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: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania (realizacji) zamówienia:
1. Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane: od daty udzielenia zamówienia
(zawarcia umowy), do dnia zakończenia i odbioru końcowego robót budowlanych (podpisanie
bezusterkowego protokołu odbioru) określonych odpowiednio w Zadaniu 1 oraz Zadaniu 2, z
zastrzeżeniem pkt 2.
2. Data zawarcia umowy uzależniona jest od daty ogłoszenia o zamówieniu, tj.: data zawarcia
umowy nie może być wcześniejsza niż data ogłoszenia o zamówieniu – dotyczy Zadania 2.
3. Planowane zakończenie Zadania 1 – 18 m-cy od daty podpisania umowy, Zadania 2 –
30.09.2018r.
4. Z uwagi na charakter procedury, w której zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych,
termin zakończenia, określony w pkt 3 ma charakter orientacyjny, a Zamawiający zastrzega, że
może on ulec zmianie, w szczególności gdy nastąpi zmiana warunków dofinansowania
przedmiotowego zamówienia.
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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez okres
trwania umowy, z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia odpowiednio o wartości co najmniej
dla Zadania 1 – 123 000,00 PLN, Zadania 2 – 39 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca:
A) dostarczy wykaz co najmniej jednej wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, usługi polegającej na świadczeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (branża
konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) dla inwestycji polegającej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej sklasyfikowanego wg Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/ w grupie 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne,
budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki
kultury fizycznej) o wartości robót budowlanych odpowiednio nie mniejszej niż: Zadanie 1 –
10.000.000,00 PLN, Zadanie 2 – 3. 500. 000,00 PLN; oraz 1 dowód określający, czy ta usługa
została wykonana lub jest wykonywana należycie.
B) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim
doświadczeniem zawodowym przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w
tym pełnienie funkcji Kierownika budowy lub inspektora nadzoru w ramach posiadanej
specjalności dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub
rozbudowie obiektu użyteczności publicznej sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych /PKOB/ w grupie 126 o wartości robót budowlanych odpowiednio nie mniejszej niż:
Zadanie 1 – 10.000.000,00 PLN, Zadanie 2 – 3. 500. 000,00 PLN – Inspektor nadzoru robót
budowlanych;
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, z co najmniej 5
letnim doświadczeniem zawodowym przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie, w tym pełnienie funkcji Kierownika budowy lub inspektora nadzoru w ramach
posiadanej specjalności dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej sklasyfikowanego wg Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/ w grupie 126 o wartości robót budowlanych
odpowiednio nie mniejszej niż: Zadanie 1 – 10.000.000,00 PLN, Zadanie 2 – 3. 500. 000,00 PLN –
Inspektor nadzoru robót sanitarnych;
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym przy
pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w tym pełnienie funkcji Kierownika
budowy lub inspektora nadzoru w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej
sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/ w grupie 126 o

wartości robót budowlanych odpowiednio nie mniejszej niż: Zadanie 1 – 10.000.000,00 PLN,
Zadanie 2 – 3. 500. 000,00 PLN – Inspektor nadzoru robót elektrycznych;
d) dla Zadania 1 dodatkowo – co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora
posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem osób prowadzących nadzór
nad inwestycjami budowlanymi. Zamawiający dopuszcza aby funkcję Koordynatora pełniła jedna z
osób wskazanych w lit. a), b) lub c).
C) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 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;
D) przedstawi oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub
kadry kierowniczej Wykonawcy, tj.: że osoby, wymienione w/w wykazie, posiadają wymagane
uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa;
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:
A)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 Pzp.
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:
A) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt III.1.2) niniejszej sekcji;
B) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 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 składnia ofert – zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do SIWZ – według opisu określonego w pkt III.1.3) niniejszej sekcji;
C) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – według opisu określonego w pkt III.1.3) niniejszej sekcji;
D) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ – według opisu określonego w pkt III.1.3)
niniejszej sekcji.
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)
A) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o
przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem
nr 7 do SIWZ.
B) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 A): składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. III.4.A), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.Przepis pkt 2 stosuje się.
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. Ustala się wadium w wysokości: Zadanie 1 – 4 300,00 PLN Zadanie 2 – 1 300,00 PLN
2. Wykonawca wnosi wadium:
1) W pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego: Bank Pekao SA 66 1240 2744 1111

0010 2187 3439.
2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) W gwarancjach bankowych.
4) W gwarancjach ubezpieczeniowych.
5) W 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.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 2. 1), wadium musi wpłynąć na
rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne, i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie
gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
1) jeżeli wykonawca, którego oferta została 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.
2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej
5. Oryginały dokumentów o wniesieniu wadium w formach o których mowa w pkt 2 2) do 5) winny
być dołączone do oferty w osobnej kopercie, opisanej jak koperta dla oferty z dopiskiem „wadium
przetargowe”.
6. Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Ustawy. Zamawiający zwróci oryginał
dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w pkt 2 2) do 5). W dokumentacji
przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego
dokumentu wadium.
7. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
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:
Nie
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:
I. Zakres i warunki zmiany umowy
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) Jeżeli konieczność zmian będzie następstwem działań instytucji, która przyznała środki na
sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Projektu umowy oraz gdy nastąpi zmiana
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
2) Doprecyzowania zapisów niniejszej umowy, w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy
realizującego zadanie, określone w § 2 ust. 1 Projektu umowy;
3) Terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
a) zmiany warunków dofinansowania, o których mowa w pkt 1.;
b) przestojów i opóźnień w realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania
określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy,
c) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy,
jeżeli Wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł
dotrzymać terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania określonego w
§ 2 ust. 1 Projektu umowy,
d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania robót budowlanych w ramach zadania określonego w § 2 ust.
1 Projektu umowy,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
f) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do
których wykonawca robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania określonego w § 2 ust. 1
Projektu umowy był zobowiązany,
g) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania określonego w § 2 ust.
1 Projektu umowy lub wystąpią opóźnienia w wydaniu przez w/w organy decyzji o charakterze
administracyjnym.

4) Przedstawicieli stron Umowy po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy;
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
5) Zmiany podwykonawcy. Zapisy § 12 Projektu umowy obowiązują.
6) Zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; – jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiany, o których mowa, mogą
nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa.
d) Wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 3 lit. a, c, d.
7) Zmiany sposobu płatności w przypadku zmiany Ustawy o podatku od towaru i usług (VAT) w
zakresie mechanizmu split payment.
2. W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju w
wykonywaniu robót budowlanych w ramach zadania określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
II. Pozostały zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8a i 8b do
SIWZ.
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: 2018-02-02, 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
> PL
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. Oprócz dokumentów wymienionych w Sekcji III oferta winna zawierać:
1. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie
pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
4) Potwierdzenie złożenia wadium.
2. W celu oceny kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty w pkt 6, doświadczenie Inspektorów
nadzoru, o których mowa w SIWZ w Części C pkt I.1.1.2.3) ppkt B lit. a-c w zakresie realizacji
robót budowlanych, zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert.
3. Każda strona załączników do oferty winna być podpisana przez Wykonawcę.
II. Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2
Ustawy.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w
odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt. III.1.2) III.1.3) warunki te muszą spełniać
Wykonawcy łącznie.
4. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np.
pracownik jednego z Wykonawców);
5. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to
może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji;
6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw do
wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
III.Opis kryteriów oceny ofert: Dla kryterium – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj:
a) Inspektor nadzoru robót budowlanych – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Posiadane
doświadczenie w/w osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która spełnia
wymagania określone w Części C pkt I.1.1.2.3) ppkt B) lit. a):
– dla jednej roboty budowlanej – (Dna) 0 pkt (warunek minimalny)
– dla dwóch robót budowlanych – (Dna) 3 pkt
– dla trzech robót budowlanych – (Dna) 6 pkt
– dla czterech robót budowlanych – (Dna) 10 pkt
– dla jednej roboty budowlanej dotyczącej obiektu szpitala lub zakładu opieki zdrowotnej ujętej w
w/w robotach Wykonawca otrzyma dodatkowo 5 pkt.
D na = Db / Dmax x 20 pkt
gdzie: 1% = 1 pkt
(D na ) – ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dla
ocenianego Wykonawcy;
(D b )– punkty badanej oferty;
(D max) – punkty za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia najwyższej

oferty spośród ocenianych ofert.
b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Posiadane doświadczenie w/w osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
która spełnia wymagania określone w Części C pkt I.1.1.2.3) ppkt B) lit. b):
– dla jednej roboty budowlanej – (Dnb) 0 pkt (warunek minimalny)
– dla dwóch robót budowlanych – (Dnb) 3 pkt
– dla trzech robót budowlanych – (Dnb) 6 pkt
– dla czterech robót budowlanych – (Dnb) 10 pkt
W tym kryterium oferta może uzyskać 10 pkt ( Dnb = 10 pkt)
c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena ofert w zakresie w/w kryterium zostanie
dokonana wg następujących zasad: Posiadane doświadczenie w/w osoby skierowanej przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, która spełnia wymagania określone w Części C pkt I.1.1.2.3)
ppkt B) lit. c):
– dla jednej roboty budowlanej – (Dnc) 0 pkt (warunek minimalny)
– dla dwóch robót budowlanych – (Dnc) 3 pkt
– dla trzech robót budowlanych – (Dnc) 6 pkt
– dla czterech robót budowlanych – (Dnc) 10 pkt
W tym kryterium oferta może uzyskać 10 pkt ( Dnc = 10 pkt)
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1) 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:
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 1 „Realizacja
inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” dla
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do
leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum
Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
2. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania 1 – Realizacja inwestycji w
formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii: Do obowiązków
Wykonawcy należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego wobec pozostałych wykonawców realizujących roboty
budowlane, określone w pkt I.1. w ramach umocowań wynikających z niniejszej Umowy;
2) ścisła współpraca z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi, w zakresie realizacji

robót budowlanych,określonych w pkt I.1.;
3) przygotowanie, na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z
realizacją robót budowlanych,określonych w pkt I.1.;
4) kontrola, weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót i wbudowanych
wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze
względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji robót określonych
w pkt I.1.;
5) kontrolowanie i monitorowanie działań wykonawców realizujących roboty budowlane określone
w pkt I.1., w zakresie zapewnienia dobrej jakości wykonywanych robót i świadczonych usług;
6) koordynowanie i uzgadnianie prac niezbędnych do wykonania przed montażem akceleratorów,
tomografu oraz innego sprzętu medycznego zakupionego przez Zamawiającego w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych;
7) kontrolowanie zgodności wykonanych robót budowlanych określonych w pkt I.1., z
dokumentacją projektową, wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjętymi
harmonogramami;
8) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i
higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót budowlanych określonych w pkt
I.1.;
10) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku konieczności wykonania robót
dodatkowych lub zamiennych. Zapisy § 8 ust. 3 Projektu umowy obowiązują;
11) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego robót budowlanych określonych w pkt I.1.,
powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego;
12) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego – ekspertyzy, opinie
itd., itp.; 13) podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie:
a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami;
b) zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robót
przez wykonawców realizujących roboty budowlane określone w pkt I.1.;
c) przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno - porządkowych oraz decyzji i zaleceń
Zamawiającego;
d) uczestniczenie i koordynowanie przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających
zakryciu, prób i rozruchów na każdym etapie, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego
robót, określonych w pkt I.1.;
e) sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub
ulegających zakryciu, a także protokołu odbioru końcowego robót, określonych w pkt I.1.;
f) opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych
proponowanych przez wykonawcę realizującego roboty budowlane określone w pkt I.1.
wymagających decyzji Zamawiającego;
g) sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez wykonawcę realizującego roboty
budowlane określone w pkt I.1, w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów
oraz faktur.
h) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, określonych w pkt I.1., kontrolowanie
zgodności zakresu i jakości robót, oraz podpisywanie dokumentów rozliczeniowych z tym
związanych tj.: protokołów odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest również do sprawdzania
dokumentów rozliczeniowych, tj.: książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych;
14) ochrona i reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie zagadnień
technicznych w ramach dokumentacji projektowej, w szczególności:
a) kontrola realizacji i przepływu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej wytwarzania
przez właściwego projektanta - wg warunków i terminów określonych w umowie pomiędzy
Zamawiającym a projektantem;
b) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowania do

Zamawiającego o dokonanie zmian i/lub uzupełnień,
c) rekomendowanie zmian rozwiązań projektowych, które mogą być lesze i efektywniejsze pod
względem technicznym, funkcjonalnym bądź eksploatacyjnym,
d) dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego zakontraktowanej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przez prawo opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami,
e) weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji w zakresie wykonania robót
budowlanych określonych w pkt I.1.
3. Ogólny opis Zadania 1 – Rozbudowa Centrum Onkologii o Ośrodek Radioterapii wraz z dostawą
2 akcelatorów, tomografu: obejmująca roboty budowlane, w tym wykonanie: robót
ogólnobudowlanych, robót sanitarnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji
grawitacyjnej, wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania, instalacji gazów medycznych,
instalacji elektrycznych, niskoprądowych i BMS.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71247000-1, 71310000-4, 71540000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
I. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:
1. Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane: od daty udzielenia zamówienia
(zawarcia umowy), do dnia zakończenia i odbioru końcowego robót budowlanych (podpisanie
bezusterkowego protokołu odbioru) określonych w Zadaniu 1.
2. Planowane zakończenie Zadania 1 – 18 m-cy od daty podpisania umowy
3. Z uwagi na charakter procedury, w której zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych,
termin zakończenia, określony w pkt 3 ma charakter orientacyjny, a Zamawiający zastrzega, że
może on ulec zmianie, w szczególności gdy nastąpi zmiana warunków dofinansowania
przedmiotowego zamówienia.
II. Opis kryteriów oceny ofert został zawarty w sekcji VI pkt IV.6.6) Informacje dodatkowe.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) 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:
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 2 „Przebudowa i
nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do
leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum
Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową 2. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
dla Zadania 2 – Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2: Do obowiązków
Wykonawcy należy w szczególności:
1) udział w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy, który będzie realizował roboty budowlane,
określone w pkt I.1, w tym m.in.: udzielanie odpowiedzi na pytania, sprawdzenie złożonych ofert w
zakresie kosztorysów ofertowych.
2) reprezentowanie Zamawiającego wobec pozostałych wykonawców realizujących roboty
budowlane, określone w pkt I.1 w ramach umocowań wynikających z niniejszej Umowy;
3) ścisła współpraca z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi, w zakresie realizacji
robót budowlanych,określonych w pkt I.1;
4) przygotowanie, na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z
realizacją robót budowlanych,określonych w pkt I.1;
5) kontrola, weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót i wbudowanych
wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze
względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji robót określonych
w pkt I.1;
6) kontrolowanie i monitorowanie działań wykonawców realizujących roboty budowlane określone
w pkt I.1, w zakresie zapewnienia dobrej jakości wykonywanych robót i świadczonych usług;
7) koordynowanie i uzgadnianie prac niezbędnych do wykonania przed montażem lamp
operacyjnych i kolumn anestezjologicznych;
8) kontrolowanie zgodności wykonanych robót budowlanych określonych w pkt I.1, z
dokumentacją projektową, wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjętymi
harmonogramami;
9) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i
higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
10) współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót budowlanych określonych w pkt
I.1;
11) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku konieczności wykonania robót
dodatkowych lub zamiennych. Zapisy § 8 ust. 3 Projektu umowy obowiązują;
12) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego robót budowlanych określonych w pkt I.1,
powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego;
13) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego – ekspertyzy, opinie
itd., itp.;
14) podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie:
a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami;
b) zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robót
przez wykonawców realizujących roboty budowlane określone w pkt I.1;
c) przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno - porządkowych oraz decyzji i zaleceń
Zamawiającego;
d) uczestniczenie i koordynowanie przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających
zakryciu, prób i rozruchów na każdym etapie, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego

robót, określonych w pkt I.1;
e) sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub
ulegających zakryciu, a także protokołu odbioru końcowego robót, określonych w pkt I.1;
f) opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych
proponowanych przez wykonawcę realizującego roboty budowlane określone w pkt I.1
wymagających decyzji Zamawiającego;
g) sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez wykonawcę realizującego roboty
budowlane określone w pkt I.1, w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów
oraz faktur.
h) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, określonych w pkt I.1, kontrolowanie
zgodności zakresu i jakości robót, oraz podpisywanie dokumentów rozliczeniowych z tym
związanych tj.: protokołów odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest również do sprawdzania
dokumentów rozliczeniowych, tj.: książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych;
15) ochrona i reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie zagadnień
technicznych w ramach dokumentacji projektowej, w szczególności:
a) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych
określonych w pkt I.1, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie zmian
i/lub uzupełnień,
b) rekomendowanie zmian rozwiązań projektowych, które mogą być lesze i efektywniejsze pod
względem technicznym, funkcjonalnym bądź eksploatacyjnym w trakcie realizacji robót
budowlanych określonych w pkt I.1,
c) weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji w zakresie wykonania robót
budowlanych określonych w pkt I.1.
3. Ogólny opis Zadania 2 – Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2:
obejmująca wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji wod-kan, instalacji c.o., instalacji
wentylacji i klimatyzacji, inst. gazów medycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i
instalacji niskoprądowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71247000-1, 71310000-4, 71540000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
I. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:
1. Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane: od daty udzielenia zamówienia
(zawarcia umowy), do dnia zakończenia i odbioru końcowego robót budowlanych (podpisanie
bezusterkowego protokołu odbioru) określonych Zadaniu 2, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Data zawarcia umowy uzależniona jest od daty ogłoszenia o zamówieniu, tj.: data zawarcia
umowy nie może być wcześniejsza niż data ogłoszenia o zamówieniu.
3. Planowane zakończenie Zadania 2 – 30.09.2018 r.

4. Z uwagi na charakter procedury, w której zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych,
termin zakończenia, określony w pkt 3 ma charakter orientacyjny, a Zamawiający zastrzega, że
może on ulec zmianie, w szczególności gdy nastąpi zmiana warunków dofinansowania
przedmiotowego zamówienia.
II. Opis kryteriów oceny ofert został zawarty w sekcji VI pkt IV.6.6) Informacje dodatkowe.

