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Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego przy 
wykonaniu robót polegających na dostosowaniu Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej SP ZOZ 
MSWIA w Gdańsku w n/w zakresie, wymaganym od wykonawcy robót budowlanych: 
 

Lp. Zakres prac według dokumentacji projektowej j.m. ilość 

1 
Projekt Budowlany „ZABEZPIECZENIE POŻAROWE DRÓG EWAKUACYJNYCH W 
BUDYNKU SZPITALA M.S.W. i A. W GDAŃSKU 

Kpl. 1 

2 
Przedmiary do w/w projektów na roboty branż: architektura i konstrukcja, instalacje elektryczne, 
instalacje teletechniczne 

Kpl. 1 

3 
Specyfikacje techniczne do w/w projektów na roboty branż: architektura i konstrukcja, instalacje 
elektryczne, instalacje teletechniczne 

Kpl. 1 

4 Dokumentacja powykonawcza instalacji CCTV Kpl. 1 

 
2. Szczegółowa dokumentacja techniczna zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego  

w postępowaniu nr 49/2018/PN – Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Dostosowanie Zakładu 
do przepisów ochrony przeciwpożarowej”. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do: 
1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej, 

2) zgłoszenia  rozpoczęcia i prowadzenia procesu robót budowlanych do organów nadzoru budowlanego. 
3) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac i robót, 
4) informowania Zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez Wykonawcę 

terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy, 
5) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń 

przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie 
z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót, 

6) kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem technicznym, 
specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami, kontrola i archiwizacja 
dokumentów, potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie, 

7) sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu (izolacje, tynki itp.), uczestniczenia  
w próbach i odbiorach technicznych robót wszystkich branż, 

8) wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: 
usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych, 

9) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, 
zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 
właściwego wykonania robót, 

10) uczestniczenia próbach i odbiorach, w przekazywaniu placu budowy oraz w dokonywaniu odbiorów 
częściowych inwestycji, 

11) wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie,  
12) przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie 

dokumentacji powykonawczej, 
13) sprawdzania dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia 

(częściowych i końcowym), korygowanie kosztorysów i obmiarów, 
14) sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, 
15) bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac, 
16) udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót potwierdzone 

sporządzeniem notatki służbowej, 
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17) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak 
nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w wyjątkowych 
sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót 
budowlanych. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika 
montażu, 

18) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace nie wyszczególnione w umowie, nie 
przewidziane w SWKO oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte 
wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, właściwa 
jakość i kompletność robót), 

19) wyznaczenia jednego z inspektorów jako koordynatora. 
4. Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów lub urządzeń przywołane w dokumentacji technicznej, 

kosztorysach nakładczych lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych służą 
jedynie ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o 
wyroby/produkty/urządzenia innych producentów pod warunkiem spełnienia przez te 
wyroby/produkty/urządzenia tych samych właściwości/parametrów technicznych. 
 

Rozdział 2. Termin wykonania zamówienia 
 

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego do dnia 10 grudnia 2018.  
 

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22,  
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Spełnienie warunku udziału dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione według 
poniższej zasady:  
1) Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończyli w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy 
przebudowanie obiektu (w tym prace z zakresu instalacji SSP, CCTV, SAWIN) o wartości robót 
budowlanych min. 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) brutto; 

2) jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to wymaga się 
dołączenia do oferty zobowiązania tych podmiotów do wykazania posiadanego doświadczenia  
i przekazania go Wykonawcy; 

3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: 
a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SWKO, 
b) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług nadzoru, 
c) poświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających, że usługi zostały lub są wykonywane 

należycie, 
d) zobowiązania innych podmiotów do wykazania posiadanego doświadczenia i przekazania go 

Wykonawcy – odpowiednio. 
3. Spełnienie warunku udziału dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższych zasad: 
1) Wykonawcy muszą wykazać dysponowanie 1 osobą na stanowisko inspektora nadzoru, posiadającą 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającą co 
najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu 
robotami budowlanymi; 

2) Wykonawcy muszą wykazać dysponowanie 1 osobą na stanowisko inspektora nadzoru posiadającej 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
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instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót 
budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi; 

3) w przypadku, gdy osoba mająca pełnić funkcję inspektora nadzoru jest obywatelem państwa spoza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oświadczenie musi zawierać potwierdzenie, że dana osoba 
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych; 

4) osoby, o których mowa wyżej, w dniu składania ofert, muszą być członkami właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

5) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: 
a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SWKO, 
b) wykazu osób, odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami wykonawcy oraz nad wykonywaniem 

prac związanych z realizacją umowy, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 

c) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
personalnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – odpowiednio. 

4. Spełnienie warunku udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawcy zostanie ocenione według 
poniższych zasad: 
1) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy zł) 
obejmujące okres realizacji zamówienia lub 

2) złożą zobowiązanie, że ubezpieczą się i przez cały okres realizacji zamówienia będą posiadać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy zł); 

3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: 
a) oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SWKO, 
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 
Zamawiającego i wymienionych w rozdziale 4 SWKO) dołączonych do oferty. 
 

Rozdział 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w niniejszym postępowaniu 

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
należy złożyć: 
1) 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 wykazania braku podstaw do 
wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o których mowa w pkt. 1: 
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w rozdziale 10 SWKO, należy złożyć: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 do SWKO; 
2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania, do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi w 
wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone np.: referencje, 
protokoły odbioru, itp. (formularz własny Wykonawcy); 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz własny 
Wykonawcy); 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia lub zobowiązanie, że w czasie realizacji zamówienia Wykonawca będzie 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy zł). 

4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celu wskazania osób uprawnionych do składania 
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy muszą złożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej; powyższy dokument musi być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

W toku badania ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty w celu 
potwierdzenia zgodności oferty ze SWKO. 
 
Rozdział 5. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem lub  
e-mailem. 

Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 

przekazywane drogą elektroniczną, adres e-mail: dzp@spzozmsw.gda.pl lub w formie pisemnej. 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWKO. Zamawiający niezwłocznie 

udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści SWKO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

mailto:dzp@spzozmsw.gda.pl
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Adresat: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 

 
OFERTA NA 

 „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót  
w zakresie dostosowania Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej” 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

12.10.2018 r., godz. 10:30 

 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba 
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 

3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na druku „Oferta” stanowiącym  
załącznik nr 3 do SWKO. 
 

Rozdział 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia 
12.10.2018 r. do godziny 10:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu 12.10.2018 r. 

o godzinie 10:30. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana 

oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 

Rozdział 9. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SWKO, podając ją  
w złotych polskich (PLN), w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 
przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, 

pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków 
określonych w SWKO, jak i własnej wiedzy i doświadczenia. 

 

Rozdział 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert: 

cena 100%. 



 
Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 

Konkurs Ofert na „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót  
w zakresie dostosowania Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej” 

Nr sprawy 51/2018/KO 
  

 

 

Strona 8 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w  zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
 

Rozdział 11. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Istotne postanowienia umowy zawarte w projekcie, załącznik nr 4 do SWKO. 
 
Rozdział 12. Wybór oferty 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert w przepadku nie 

zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał konkurs. 
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za 

korzystną. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez 

podania przyczyny. 
4. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert. 
 
 
Sporządził: 
St. specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura  
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Załącznik Nr 1 do SWKO OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

 
Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 
 

OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  konkursu ofert 
o wartości poniżej 30 tys. euro na „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót w 
zakresie dostosowania Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej”: 
 
oświadczam (oświadczamy), że: 
spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.                                         .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki

 

 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SWKO FORMULARZ „OFERTA” 
 
 

 
 

Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

OOFFEERRTTAA  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  konkursu ofert 
o wartości poniżej 30 tys. euro na „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót w 
zakresie dostosowania Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej”: 
 
My niżej podpisani: …………....................................................................................................................................... 

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

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………..……………………….………………………..  

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

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

REGON: ......................................, NIP ................................................ 

Tel.: ............................................, Fax.: .............................................., e-mail: ……………………………………………. 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych Warunkach 
Konkursu Ofert, 
 
za cenę brutto: .................................................. PLN, słownie: .………….…………..……… 
 
............................................................................................................................ 
 
w tym kwota podatku VAT wynosi ..................................................... PLN. 
 
Termin i warunki płatności: 
 
Przelew na konto Wykonawcy w terminie min. 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
 
 
Oświadczamy, że: 
 

1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWKO, nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SWKO; akceptujemy je i nie 

wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

 

 

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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5) zamówienie wykonamy z najwyższą starannością, zgodnie z przyjętą w ofercie technologią, zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, 

6) zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części 

zamówienia: 

......................................................................................., 

......................................................................................., 

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

7) akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy, 

8) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 

mogą być udostępniane stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:………………… 

9) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

Oferta zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych. 

 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………..…………………………………………………………………. 

nr telefonu: ..................................................................... 

 

 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.                                         .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik Nr 3 do SWKO Klauzula informacyjna RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku jest Pan Piotr Mełnicki,  

tel. 58 309 82 82, email: iod@zozmswia.gda.pl; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego 
nad wykonaniem robót w zakresie dostosowania Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej”  
– nr sprawy 51/2018/KO prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości poniżej 30 tys. euro; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Załącznik Nr 4 do SWKO WZÓR UMOWY 
 

UUMMOOWWAA  ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  UUSSŁŁUUGG  NNrr  11//5511//22001188//KKOO  
 

W dniu ...................... pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr 0000138308 w Sądzie Rejonowym  
w Gdańsku, NIP 583-25-80-921 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – lek. med. Grzegorza Suta 

a firmą: 

……………………………………………………………………… zarejestrowaną w ………………….. pod nr …………., NIP 
………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem 
robót w zakresie dostosowania Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert 
oraz złożoną ofertą pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej 
elektrycznej, dla inwestycji określonej w pkt. 1. 

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do: 
1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej, 

2) zgłoszenia  rozpoczęcia i prowadzenia procesu robót budowlanych do organów nadzoru budowlanego. 
3) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac i robót, 
4) informowania Zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez Wykonawcę 

terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy, 
5) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów i urządzeń 

przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie 
z wykonawcą robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót, 

6) kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem technicznym, 
specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami, kontrola i archiwizacja 
dokumentów, potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie, 

7) sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu (izolacje, tynki itp.), uczestniczenia  
w próbach i odbiorach technicznych robót wszystkich branż, 

8) wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: 
usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych, 

9) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, 
zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 
właściwego wykonania robót, 

10) uczestniczenia próbach i odbiorach, w przekazywaniu placu budowy oraz w dokonywaniu odbiorów 
częściowych inwestycji, 

11) wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie,  
12) przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie 

dokumentacji powykonawczej, 
13) sprawdzania dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia 

(częściowych i końcowym), korygowanie kosztorysów i obmiarów, 
14) sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, 
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15) bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac, 
16) udział w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robót potwierdzone 

sporządzeniem notatki służbowej, 
17) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak 

nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w wyjątkowych 
sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót 
budowlanych. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika 
montażu, 

18) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace nie wyszczególnione w umowie, nie 
przewidziane w SWKO oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze względu na należyte 
wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed awariami, właściwa 
jakość i kompletność robót), 

19) wyznaczenia jednego z inspektorów jako koordynatora. 
3. Powyższe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego oraz zakres robót objętych nadzorem, określone zostały w 

Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Dokument ten stanowi integralną część umowy. 
 

§ 2 
 

1. W ramach czynności określonych w § 1 ust. 3 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu 
inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania 
obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w §1 ust. 3, z należytą starannością  
w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową. 

3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić 
Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze 
sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót. 

4. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów: 
1) ze strony Zamawiającego  - ………………………… tel. ………………………… 
2) ze strony Wykonawcy – Koordynator …………………… tel. ………………………… 

5. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, osoba/y, o których 
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu wykonywać będzie/ą osobiście. Powierzenie wykonania części lub 
całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będącej normalnym 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. 

7. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przedmiotu inwestycji opisanego w § 1 wynikające  
z działań lub zaniechań osób trzecich, w tym wykonawców robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją 
przedmiotu inwestycji opisanego w § 1 wynikających z działania lub zaniechania osób trzecich, w tym 
wykonawców robót. 

 
§ 3 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

………………… brutto (słownie: ……….), w tym podatek VAT w wysokości 23 % tj. …………………………… 
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż tj., 

konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej elektrycznej. 
3. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Zamawiającego, płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 
4. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z faktury naliczane będą odsetki ustawowe. 

 
§ 4 

W ramach kompleksowego nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot umowy nadzory  
w poszczególnych branżach pełnione będą przez: 
1) ……………………… w oparciu o uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 
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2) ……………………… w oparciu o uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji elektrycznych. 

 
§ 5 

 
1. Nadzór inwestorski prowadzony będzie w terminie od dnia podpisania umowy do czasu całkowitego 

planowanego zakończenia robót, a także obejmować będzie okres po zakończeniu robót, niezbędny do 
rozliczenia. Roboty budowlane będą trwały do 10.12.2018 r. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w komisji odbioru danego etapu robót, odbioru końcowego 
oraz w komisjach odbiorów gwarancyjnych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku opóźnienia wykonania roboty budowlanej i przesunięcia 
terminu odbioru do sprawowania nadzoru do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego. 

 
§ 6 

 
Dokumentowanie pracy Wykonawcy odbywać się będzie zapisami w Dzienniku Budowy. Dla zapewnienia 
skuteczności nadzoru Wykonawca będzie wizytować budowę w zależności od potrzeb i tempa jej realizacji, 
jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 
ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania 
wymaganej staranności; 

3) jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności; 
4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości; 
5) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym. 
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający nie podjął wykonywania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na 
okres dłuższy niż 21 dni. 

 
§ 8 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
Budowlanego. 

 
§ 9 

 
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddadzą się rozstrzygnięciom 
sądowi właściwemu dla miejsca i siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

………………………………………       …………………………………… 
WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY 


