
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.scol.warszawa.pl 

 

Ogłoszenie nr 64094 - 2017 z dnia 2017-04-11 r. 

Warszawa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 

realizacji zadania pn. „Przebudowa Oddziałów I, II oraz III Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego 

w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. 

Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonanie robót 

towarzyszących  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

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 

http://www.scol.warszawa.pl/


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: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74, 03-

131   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 811 06 88, e-mail 

przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88.  

Adres strony internetowej (URL): www.scol.warszawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

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) 

nie  

www.scol.warszawa.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

nie  

www.scol.warszawa.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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób: 

nie  

Adres:  

 

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 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa 

Oddziałów I, II oraz III Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 

72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-

Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej i wykonanie robót towarzyszących  

Numer referencyjny: SCOL/547/2017 

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 

 

 

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 usługa pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 

realizacji zadania pn. „Przebudowa Oddziałów I, II oraz III Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 

do wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonania robót towarzyszących”. 

2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)reprezentowanie 

Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z projektem oraz postanowieniami umowy; b)nadzór 

inwestorski wynikający w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity 

DZ. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.); c)nadzór inwestorski prowadzony zgodnie z 

wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej dokumentacji; 

d)zwoływanie i udział w komisjach i naradach roboczych organizowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę; e)prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej 

wynikającej z zakresu pełnienia funkcji; 3.Dodatkowo przedmiot zamówienia 

obejmuje poszczególne etap współpracy z Zamawiającym: 1) na etapie 

przygotowywanie dokumentacji postępowania przetargowego oraz wyboru oferty 

wykonawcy Inwestycji: a)analiza dokumentacji postępowania, wprowadzanie 

stosownych uwag, zastrzeżeń oraz zmian, w tym w szczególności aktualizacja 

kosztorysów inwestorskich; b)udział w obradach Komisji Przetargowej 

postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. 2)na etapie realizacji 

Inwestycji: a)reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie 

kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego; 

b)uczestniczenie przy udziale Inspektorów Nadzoru wszystkich branż w 

protokólarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót po podpisaniu 

umowy z Wykonawcą robót, w terminie określonym w umowie z Wykonawcą 

robót; c)przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z 

normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach 

użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w 

szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót 



certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 

zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania 

zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą dla wszystkich asortymentów 

robót; d)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i 

udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; e)koordynacja robót 

poszczególnych branż, f)kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, 

książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia 

mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. 

Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości 

materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących 

załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót; 

g)koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, 

stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie 

wykonania nadzoru; h)niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; i)uzgadnianie z Zamawiającym, 

wykonawcą robót oraz Projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

dokumentacji projektowej; j)potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót 

jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych; 

k)wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych 

prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na 

placu budowy; l)przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy 

robót budowlanych objętych nadzorem; m)przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 

5 dni od zawarcia Umowy, stanowiska nt. koordynacji międzybranżowej i 

kompletności dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego; 

n)bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania 

inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie 

realizacji robót; o)organizowanie i prowadzenie przez Inspektora Nadzoru w 



branży konstrukcyjno-budowlanej przynajmniej raz w tygodniu Rady Budowy, 

sporządzanie z niej protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich 

Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych w terminie do 2 dni po naradzie. 

Organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 

co tydzień, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i zapisanymi w 

dzienniku budowy; p)przyjmowanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót 

oraz sporządzanie protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów 

inwestorskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego […] – (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) dla wykonania 

zamówień/ robót dodatkowych oraz robót zaniechanych z uzasadnieniem 

konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu oraz wartości; 

Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, 

które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie 

z wykonawcą robót budowlanych, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie 

kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez wyrażenie pisemnej 

zgody pod rygorem nieważności przy uwzględnieniu właściwych przepisów 

Ustawy; q)weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy przebudowy na 

zamówienia/roboty dodatkowe/roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót 

i przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania; 

r)kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i 

bezpieczeństwa; s)zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia; 

t)przygotowanie materiałów do odbiorów częściowych robót oraz odbioru 

końcowego robót, powiadomienie Zamawiającego o terminach odbiorów; 

u)zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 

wykonawcę robót. Zespół inspektorów będzie odpowiadał za dopilnowanie 

kompletności i potwierdza zgodność stanu określonego w dokumentacji 

powykonawczej z faktycznie wykonanymi robotami. Zespół inspektorów 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie w powyższym zakresie na dzień zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego; v) przekazanie 



Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy dokumentów potwierdzających 

uprawnienia budowlane i aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa dla 

wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z oświadczeniem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi; w)odbiór robót w terminach 

określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych; umowa zawarta z 

wykonawcą robót budowlanych zostanie dołączona do niniejszej Umowy po jej 

zawarciu; x)potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas 

dokonywania odbiorów częściowych lub odbioru końcowego; y)realizowanie 

wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, 

które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, w szczególności 

prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; z)nadzór nad 

wypełnianiem przez wykonawcę procedur obowiązujących u Zamawiającego i 

określonych w Opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym 

również w umowie wykonawcy robót, w tym w szczególności nadzór nad 

przestrzeganiem przez wykonawcę robót przepisów w zakresie bhp; 3)w czasie 

trwania okresu gwarancyjnego: a.dokonywanie systematycznych przeglądów 

zrealizowanych robót co 12 miesięcy, b.zbieranie zgłoszeń dotyczących wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym, c.zgłaszanie wykonawcy zaistniałych wad i 

ustalenie terminów ich usuwania, d.nadzorowanie realizacji robót związanych z 

usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich 

wykonania, e.ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, f.sprawdzenie 

kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do 

odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia 

terminu odbioru pogwarancyjnego, 4.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu 

zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do 

SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1 

Dodatkowe kody CPV:71520000-9 

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  

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: 

Okres w miesiącach: 7 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

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 w tym zakresie żadnych 

warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca załącza opłaconą polisę lub jej 

potwierdzoną kserokopię, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 60 



000,00 zł.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 

najmniej dwa odrębne zamówieni (umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z 

definicja zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami), o 

powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 2000 m2 każdy. Zakres 

nadzorowanych robót w ramach każdego z wyżej wymienionych zadań powinien 

obejmować : roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w budynku 

użyteczności publicznej, co najmniej: 1) roboty budowlane konstrukcyjne w 

zakresie wyburzeń ścian wewnętrznych, wykonywania lub wznoszenia ścian 

działowych. 2) robót budowlanych wykończeniowych w zakresie tynkowania, 

malowania, 3) robót instalacyjnych (wymiana instalacji wewnętrznej sanitarnej, 

wentylacyjnej, elektrycznej). O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są w szczególności 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami: - Inspektor nadzoru robót 

konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej jedną osobą posiadającą ważne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w 

specjalności konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń, wpisaną do właściwej 

izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót 

lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności 



konstrukcyjno – budowlanej, oraz posiadający doświadczenie w realizacji 

minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w 

budynkach użyteczności publicznej zgodnie z definicja zawartą w § 3 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2015 poz. 1422) o powierzchni użytkowej j budynku nie mniejszej niż 

2000 m2 każdy. - Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba 

posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności 

instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnej i instalacji, urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku 

kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w 

specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz doświadczenie 

w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

budowlanych w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z definicja zawartą w 

§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) o powierzchni użytkowej j budynku nie 

mniejszej niż 2000 m2 każdy. - Inspektor nadzoru robót elektrycznych i 

energetycznych – co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektrycznych bez ograniczeń wpisaną do właściwej izby 

inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający 

co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności instalacyjnej, w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 

doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z 

definicja zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 



kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) o powierzchni użytkowej j 

budynku nie mniejszej niż 2000 m2 każdy. - Inspektor nadzoru robót 

teletechnicznych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania 

robotami w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń wpisaną do właściwej izby 

inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający 

co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności teletechnicznej oraz 

doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z 

definicja zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) o powierzchni użytkowej 

budynku nie mniejszej niż 2000 m2 każdy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż 

jednej specjalności. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni 

posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub 

odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 

ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

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:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

(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)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 2)Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o podwykonawcach w oświadczeniu - w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3)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 

ustawa 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: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o podwykonawcach w oświadczeniu - w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3)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 

ustawa Pzp; 4)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę 60 000,00 zł. 5) wykaz osób funkcyjnych 

przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności 

odpowiedzialnych za wykonywane roboty budowlane, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym w Załączniku nr 5 SIWZ 6)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 3 

do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 



kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca przedstawia może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 1)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

wystawionego 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 

ubezpieczenie 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., 3)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych 

należności, 4)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

5)oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i 



opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716).  

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  

1)wykazu 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 określonych 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 dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 SIWZ. Do oferty należy 

dołączyć dokument potwierdzający, że wskazane wyżej dostawy zostały wykonane 

należycie. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1)Formularz Ofertowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2)Zobowiązanie 

podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

nie 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

nie 

 

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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

nie  

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: 



Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 80 

czas reakcji na wezwanie Zamawiającego 20 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

nie  

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 nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

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: nie  

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:  

nie  

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: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie 

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. Jako odrębny Załącznik nr 6. do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, 

która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia 

publicznego. 2. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp zmiany zawartej umowy mogą 

następować w razie: 1) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy 

na teren przebudowywany obiektu przez Zamawiającego, o czas równy temu 

opóźnieniu, 2) konieczności uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 3) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy 

związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem 

ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy; 4) zmiany terminu 



wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że 

wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o czas równy wystąpieniu 

poniższych okoliczności z uwagi na: 1) konieczność wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych, 2) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz 

wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było 

przewidzieć przed przystąpieniem do prac, 7) siłę wyższą. Za siłę wyższą strony 

będą uważały w szczególności: awarię systemów zasilania obiektu w media, 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, powódź, 

zalanie, huragan, strajki, zamieszki lub wojnę, 8) wystąpienia konieczności zmiany 

zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu 

umowy zawarte w dokumentacji projektowej, 9) przedstawienie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia: 

przyspieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na 

wykonanie lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość 

ukończonych robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, 10) zmiany 

będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 

szczególności wstrzymaniem robót przez Zamawiającego spowodowaną 

koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, opóźnieniem w przekazaniu pozwoleń zamiennych lub projektów 

zamiennych, 11) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

sytuację, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, konieczność zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zmiany 

technologiczne związane z postępem technologicznym lub zmiany wymuszone 

rodzajem infrastruktury lub urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, 12) 

zmiany, których mowa w ust. 11 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania a Zamawiający może 



ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w 

kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom, 13) jeżeli Wykonawca 

zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.)możliwe jest 

sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy, 14) zmian 

organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, 15) zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

16) zmiany będące następstwem wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych, 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia prac. 3. W przypadkach, o których mowa powyżej zmiany zostaną 

wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy pod warunkiem 

wykazania, iż maja one wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz w 

zakresie w jakim w jakim one maja wpływ na to wynagrodzenie. 4. Warunkiem 

dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez Stronę 

inicjującą zmianę zawierającego w szczególności: 1) opis propozycji zmiany, 2) 

uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania przedmiotu umowy. 5. Wszystkie 

powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.  

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: 19/04/2017, godzina: 12:00,  

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  

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: nie  

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.Ofertę należy złożyć do dnia 19. 04.2017 r. do godziny 12.00 w Stołecznym 

Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 r. o godz. 12.30 w 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w 

Warszawie. 
 


