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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315741-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Nadzór nad robotami budowlanymi
2022/S 112-315741
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Krajowy numer identyfikacyjny: 000292209
Adres pocztowy: Juraszów 7/19
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Watral- Duńska
E-mail: watral@lutycka.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutycka.pl
Adres profilu nabywcy: www.lutycka.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=aed1deb3c9da-4015-9e3b-0c9d43307c21
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. 1. ,,Budowa Kuchni Centralnej dla
Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19" 2. ,,Budowa Centrum Medycyn
Numer referencyjny: SZW/DZP/34/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n.
1. ,,Budowa Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19"
2. ,,Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem
specjalistyczno - technicznym - system zaprojektuj i wybuduj" (2 zadania częściowe)

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. ,,Budowa Kuchni Centralnej dla
Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19"
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i wymogami Zamawiającego, nad zadaniem inwestycyjnym pn.
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"Budowa Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19"
obejmujące w szczególności:
NA ETAPIE WYKONASTWA:
1) nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, która zostanie zawarta w związku z
realizacją zadania inwestycyjnego;
2) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umowy na roboty
budowlane;
3) wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) tj.:
a) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
procesu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.
4) koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie
spośród Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Zespołu jednego z nich jako koordynatora ich
czynności na budowie,
5) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli są wymagane);
6) opiniowanie zasadności udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych, sporządzanie stosownej
dokumentacji technicznej w tym zakresie oraz nadzór nad realizacją zamówień uzupełniających i dodatkowych
(o ile wystąpią),
7) wspieranie Zamawiającego, w zakresie działań pozostających, w związku z pełnionymi funkcjami
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
8) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót-prac, warunkami pozwolenia na
budowę, terenem - przed wejściem Wykonawcy robót budowlano - montażowych i Wykonawcy prac instalacyjno
- montażowych na place budowy;
9) weryfikacja dokumentacji projektowej w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z
zamówieniem;
10) nadzór nad całym procesem oddania budynku do użytkowania; Na wszystkich etapach prac Inspektor
powinien wykonywać swoje obowiązki przy jak najlepszym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i
doświadczenia. Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum
Specjalistycznego w Poznaniu objęte nadzorem w ramach niniejszego zamówienia, polega na wybudowaniu
Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu, wraz ze wszystkimi
niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowaniami wymaganymi do prawidłowej realizacji inwestycji.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW - DALSZA CZEŚĆ OPISU W DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
UWAGA TERMIN WSKAZANY W II.2.7) NALEŻY CZYTAĆ: 17 miesięcy - na czas trwania inwestycji
(podpisanie protokołu końcowego zakończenia inwestycji)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
,,Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem
specjalistyczno - technicznym - system zaprojektuj i wybuduj"
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i wymogami Zamawiającego, nad zadaniem inwestycyjnym
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pn. "Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem
specjalistyczno - technicznym- systemem zaprojektuj i wybuduj" obejmujące w szczególności:
NA ETAPIE PROJEKTOWANIA:
1)analiza i weryfikacji dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych,
zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym
wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia;
2) wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w
przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem.
NA ETAPIE WYKONASTWA:
1) nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, która zostanie zawarta w związku z
realizacją zadania inwestycyjnego;
2) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umowy na roboty
budowlane;
3) wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) tj.:
a) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
procesu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.
4) koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie
spośród Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Zespołu jednego z nich jako koordynatora ich
czynności na budowie,
5) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli są wymagane);
6) opiniowanie zasadności udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych, sporządzanie stosownej
dokumentacji technicznej w tym zakresie oraz nadzór nad realizacją zamówień uzupełniających i dodatkowych
(o ile wystąpią),
7) wspieranie Zamawiającego, w zakresie działań pozostających, w związku z pełnionymi funkcjami
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
8) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót-prac, warunkami pozwolenia na
budowę, terenem - przed wejściem Wykonawcy robót budowlano - montażowych i Wykonawcy prac instalacyjno
- montażowych na place budowy;
9) weryfikacja dokumentacji projektowej w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z
zamówieniem;
10) nadzór nad całym procesem oddania budynku do użytkowania; Na wszystkich etapach prac Inspektor
powinien wykonywać swoje obowiązki przy jak najlepszym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i
doświadczenia. Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w
Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno - technicznym objęte nadzorem w ramach niniejszego zamówienia,
polega na zaprojektowaniu i wykonaniu Centrum Medycyny Ratunkowej przy Szpitalu Wojewódzkim w
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Poznaniu, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowaniami wymaganymi do prawidłowej
realizacji inwestycji.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW - DALSZA CZEŚĆ OPISU W DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
UWAGA ZAPIS W II.2.7) NALEŻY CZYTAĆ: 16 miesięcy - jednak nie dłużej niż 24 miesiące (podpisanie
protokołu końcowego zakończenia inwestycji)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zasady zmian postanowień umowy) określono we
wzorach umów stanowiących załączniki do SWZ (każde zadanie częściowe ma osobny wzór umowy

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
https://e-propublico.pl

7/8

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Wykaz osób
Wzór oferty na dostawy
Jednolity europejski dokument zamówienia
Wykaz dostaw lub usług
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 - 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2022
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