
Ogłoszenie nr 515950-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.  

Regionalny Szpital w Kołobrzegu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji 

projektu pn.: Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w 

Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” 

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  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia. pn.: 

Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 

wraz z niezbędnym wyposażeniem”.  

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: Regionalny Szpital w Kołobrzegu, krajowy numer identyfikacyjny 

31149600000000, ul. ul. Łopuskiego  , 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, 

państwo Polska, tel. 943 530 262, e-mail Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl, faks 

943 554 408.  

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.kolobrzeg.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.szpital.kolobrzeg.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.szpital.kolobrzeg.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:  



w formie pisemnej oferte należy złożyć w siedzibie Zamawiajacego w terminie 

przewidzianym dla złozenia oferty  

Adres:  

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, Zamówienia 

Publiczne pokój nr 11  

 

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 funkcji Inżyniera 

Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów 

Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”  

Numer referencyjny: EP/06/2019  

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:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego oraz świadczeniu usług 

związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem projektu 

realizowanego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.1 

Infrastruktura zdrowia, pn.: Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów 

Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”. 2. Szczegółowo 

zakres usług określono w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający wyznacza termin wizji 

lokalnej na dzień 22.02.2019 r. o godzinie 09:00. Spotkanie przy recepcji w holu głównym 

szpitala adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg. Z 



przeprowadzonej wizji sporządzony zostanie protokół, który umieszczony zostanie na stronie 

internetowej szpitala.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71248000-8 

71310000-4 

 

 

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: 2020-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega, że wyżej wymieniony termin może 

ulec zmianie w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji lub w przypadku opóźnień 

związanych z wyborem Wykonawców inwestycji. Zamawiający wyznacza termin wizji 

lokalnej na dzień 22.02.2019 r. o godzinie 09:00. Spotkanie przy recepcji w holu głównym 

szpitala adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg. Z 

przeprowadzonej wizji sporządzony zostanie protokół, który umieszczony zostanie na stronie 

internetowej szpitala.  

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN (w przypadku gdy 

wartość środków zostanie wyrażona w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona na 

PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu).  

Informacje dodatkowe Potwierdzeniem spełniania warunku jest opłacona polisa, a w 



przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie nie mniej niż dwie usługi dla inwestycji o wartości co najmniej 8 000 000 PLN brutto 

każda, wykonane usługi muszą dotyczyć czynnego obiektu szpitalnego (lecznictwo otwarte) 

odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na 

zarządzaniu, nadzorowaniu, rozliczaniu inwestycji budowlanych w czynnym obiekcie szpitala 

dofinansowywanych przez instytucje zewnętrzne np. ze środków UE (w przypadku, gdy 

wartość usług zostanie wyrażona w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona na 

PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu); 

jeżeli świadczenie usługi lub usług stanowiących potwierdzenie warunku udziału w 

postępowaniu, zostało rozpoczęte przed upływem 3 lat do terminu składania ofert, a 

zakończona w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

uzna warunek za spełniony. 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) 

Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu – osoba kierująca pracą zespołu, nadzorowała lub 

nadzoruje co najmniej dwie inwestycje budowlane prowadzone w czynnym obiekcie szpitala 

dofinansowaną przez instytucje zewnętrzne np. ze środków UE na stanowisku Inżyniera 

Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego /Inwestora zastępczego, 2) Inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego: a) co najmniej 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego – w branży 

ogólnobudowlanej w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, b) co najmniej 1 osoba jako 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, c) co najmniej 1 osoba jako inspektor nadzoru inwestorskiego w branży 

elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz być wpisani na listę członków Izby 

Samorządu Zawodowego. Liczba osób ww. może być mniejsza w zależności od zakresu 

posiadanych przez nich uprawnień a Kierownik Zespołu może pełnić funkcję Inspektora 

nadzoru. 3) Specjalista ds. rozliczeń - osoba odpowiedzialna za obsługę merytoryczno- 

finansową projektów, która uczestniczyła w realizacji co najmniej jednego projektu 

dofinansowanego przez instytucje zewnętrzne np. ze środków UE i zajmowała się m.in.: 

przygotowywaniem raportów, sprawozdań, wniosków o zaliczkę i płatność oraz oceną 

ponoszonych wydatków pod kątem ich kwalifikowalności. 4) Specjalista ds. zamówień 

publicznych – osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie procedur 

zamówień publicznych we współpracy z Zamawiającym.  

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: Potwierdzeniem spełniania warunków są: 1) wykaz usług 

wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech 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 (Załącznik nr 7 do SIWZ), 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 lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ; 3) oświadczenie, 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

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 8 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:  
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

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:  
1) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech 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 (Załącznik nr 7 do SIWZ), 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 lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 

do SIWZ; 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 4) dokument potwierdzający jednoznacznie, że osoba skierowana do pełnienia 

funkcji kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu posiada doświadczenie przy realizacji co 

najmniej dwóch inwestycji budowlanych w czynnych obiektach szpitalnych (lecznictwo 

otwarte) dofinansowanej przez instytucje zewnętrzne np. ze środków UE; 5) dokument 

potwierdzający jednoznacznie, że osoba skierowana do pełnienia funkcji specjalisty ds. 

rozliczeń posiada doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego projektu 

dofinansowanego przez instytucje zewnętrzne np. ze środków UE i zajmowała się m.in.: 

przygotowywaniem raportów, sprawozdań, wniosków o zaliczkę i płatność oraz oceną 

ponoszonych wydatków pod kątem ich kwalifikowalności; 6) opłaconą polisę, a w przypadku 

jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia w wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł.  

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)  
W celu potwierdzenia pozacenowych kryteriów oceny ofert, tj. doświadczenia zawodowego 

specjalisty ds. rozliczeń oraz Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające jednoznacznie, że osoby 

skierowane do pełnienia ww. funkcji posiadają doświadczenie przy realizacji usług pełnienia 

funkcji specjalisty ds. rozliczeń oraz kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu. 1) Formularz 

ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 



25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do 

SIWZ 3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ 4) Dowód 

wniesienia wadium.  

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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 8 150,00 zł 

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w 

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: MILLENNIUM S.A. Kołobrzeg Nr 

30116022020000000061747845 z adnotacją „wadium Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

przy realizacji projektu pn.: Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów 

Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”. 2) w poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem 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 w terminie przewidzianym dla złożenia oferty: oryginał należy 

złożyć w pokoju nr 11. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 

przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. Wadium wniesione w 

pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez wykonawcę. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć 

w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 7. W przypadku składania przez 

Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: 

bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) oznaczenie postępowania, 3) określenie przedmiotu 

postępowania, 4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5) kwotę 

gwarancji, 6) termin ważności gwarancji, 7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 

Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c) 

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8) 

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca zobowiązany w odpowiedzi na 

wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z 

określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z 

udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 8. Zamawiający zwróci 



niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwróci 

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w 

art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.  

 

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:  

 

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 zawodowe kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu w obiektach 

szpitala 
20,00 



Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej w obiektach szpitala 
10,00 

Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w obiektach 

szpitala  

5,00 

Doświadczenie zawodowe specjalisty ds. rozliczeń  5,00 

 

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:  

1. Stosownie do przepisu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia 

niniejszej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeżeli: 1) 

wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność dostosowania treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego, 2) wystąpią zmiany w zakresie wytycznych dot. 

realizacji Projektu, 3) nastąpią zmiany w zakresie osób wykazanych do realizacji niniejszej 

umowy; 4) wystąpią nieprzewidziane warunki i zjawiska atmosferyczne (kataklizmy), 5) 

wystąpienie siły wyższej, 6) wystąpi konieczność wykonania zamiennej dokumentacji 

projektowej, 7) wystąpi konieczność przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień 

prawnych lub technicznych, 8) wstrzymania robót budowlanych przez właściwy organ z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych, 9) nastąpi zmiana terminu 

realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym zmiana terminu 

realizacji umowy spowodowana wydłużeniem czasu realizacji robót budowlanych, 10) 

zmiana będzie podyktowana dostosowaniem umowy do wymogów IZ RPO WZ. 2. Strony 

zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i 

usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych , - na zasadach i w sposób określony w ust. 3 - 13, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości 



wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 

lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w 

związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom 

świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. W celu zawarcia aneksu, o którym 

mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 

2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno 

przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 2 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 10. W 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 



zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia 

wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2. 11. W terminie 10 dni roboczych od dnia 

przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże 

drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o 

którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania przez Stronę 

informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta 

może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy 

ust. 9 - 11 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 13. Cena za świadczenie usługi w umowie 

uwzględnia stawki minimalnego wynagrodzenia na 2019 rok. Pierwsza zmiana umowy 

wynikającą ze zmiany stawki wynagrodzenia może nastąpić w 2020 r. 14. Zmiana może 

obejmować następujące postanowienia umowy: 1) Terminy, w następujących przypadkach: a) 

wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych, b) podpisanie aneksu z 

wykonawcami robót przedłużającego termin wykonania robót, c) podpisanie aneksu do 

umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zmieniającego zasady i terminy jej 

realizacji, d) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 2) 

Wynagrodzenie, płatności w zakresie: a) stawki podatku od towarów i usług [VAT], jeżeli jest 

ona wynikiem, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z 

nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym 

zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług [ VAT], b) zmiany kolejności 

wykonania części umowy bądź rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy, 3) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy oraz zmiana 

podwykonawców, 15. Zmiany mogą być wprowadzone w następujący sposób: 1) Wykonawca 

może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 

Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty 

realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający 

może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej 

realizacji Projektu - także takie, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji 

umowy, obniżą koszty realizacji umowy, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego 

lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa powszechnie 

obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji 

krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu, 

lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 16. 

Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian przedłoży: 1) opis 

proponowanych zmian, 2) wpływ zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy, 3) 

uzasadnienie.  

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: 2019-02-27, godzina: 09:00,  

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  

> Polski  

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 Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto złożonej oferty, tj. ………… w formie …………. tytułem pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonana 

umowy. 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. W trakcie realizacji umowy 

wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 

mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 4. Strony ustalają, że: 1) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi 

zabezpieczenie zgodnie z umową wykonania robót, 2) 30% wniesionego zabezpieczenia 

przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi. 5. Część 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie 

robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

Pozostała część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zostanie zwolniona w ciągu 

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


