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Samodzielny Publiczny                                    Iłża, dnia 08.07.2019r. 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                     
Szpital  w Iłży 
ul. Bodzentyńska 17 
27-100 IŁŻA            
tel./fax 48/616-31-75      
dzialzamawień@szpitalilza.com.pl 
www.szpitalilza.com.pl 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2019 

na świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży 

ogólnobudowlanej przy realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem robót 

budowlanych dotyczących przebudowy Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgii wraz 

dobudową szybu windowego szpitala w Iłży – Etap I oraz przebudową układu 

pomiarowego w celu zwiększenia mocy  umownej ze 140kW na 250kW 
o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro  

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r poz.1986) 
 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Samodzielny Publiczny        

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                     

Szpital  w Iłży 

ul. Bodzentyńska 17 

27-100    IŁŻA            

tel./fax 48/616-31-75  

 

NIP: 796-17-04-266   , REGON: 670902293  , KRS: 0000068961 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży 

ogólnobudowlanej przy realizacji zadań :  

1) Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy Bloku Operacyjnego i Oddziału 

Chirurgii wraz dobudową szybu windowego szpitala w Iłży – Etap I 

2) Przebudowa układu pomiarowego w celu zwiększenia mocy  umownej ze 140kW na 250kW 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Wartość prac: 

Zadanie 1: szacowana wartość zamówienia 2 348 351,12 zł 

Zadanie 2: 71 378,85 zł 

Opis zadania 

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie czynności inspektora nadzoru w okresie rękojmi i 

gwarancji według ofert wykonawców. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie w szczególności: 

•Reprezentowanie SPZZOZ Szpital w Iłży (Inwestora) poprzez dbanie o jego interesy, sprawdzanie i 

kontrolę zgodności jej realizacji z projektem, obowiązującymi przepisami i najnowszymi zasadami 

wiedzy technicznej; 

•Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności 

zapobieganiu zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie; 

•Sprawdzanie i dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i pomiarach 

sieci;  

•Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego; 
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•Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia powstałych wad; 

•Niezwłoczne informowanie Inwestora o zaistniałych nieprawidłowościach; 

•Dopilnowanie przestrzegania harmonogramu czasowego realizacji inwestycji; 

•Wydawanie poleceń Wykonawcy mających na celu eliminację usterek i wad; 

•Wstrzymanie prac w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz przy zapobieganiu wypadkom i 

katastrofie budowlanej; 

•Udział w odbiorach pogwarancyjnych oraz egzekwowanie od Wykonawcy ujawnionych w tym 

okresie wad; 

•Wskazywanie możliwości powstawania ew. opóźnień; 

•Analizowanie i ocena proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych 

problemów i zagrożeń; 

•Współpraca z przedstawicielem Inwestora na wszystkich etapach realizacji inwestycji; 

•Wykonanie niezbędnych prac i czynności do przekazania zakończonej inwestycji do użytkowania. 

 

Wymagane uprawnienia 

•Inspektor Nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane wykonawcze w branży konstrukcyjno-

budowlanej, branży sanitarnej i elektrycznej; 

•Posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia nadzoru 

budowlanego w przedmiotowej branży; 

•W przypadku powierzenia wykonywania nadzoru innym podmiotom należy przedstawić uprawnienia 

dla danego podmiotu oddzielnie. 

 

Planowany termin realizacji zadań: 

Zadanie 1  - do 30 listopada 2019 roku 

Zadanie 2 – do 10 września 2019 roku 

 

1. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, należy wycenić 

wszystkie roboty. 

2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom.  

3. Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia musi być wykonane z 

godnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 

poz. 1186 ze zm.) 

 

III. TERMIN I FORMA REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2019 roku od dnia zawarcia umowy oraz w 

okresie rękojmi i gwarancji według ofert wykonawców. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego, zawierający w szczególności: 

- łączną cenę ofertową brutto, 

- termin świadczenia usługi i warunków płatności, 

- oświadczenie o okresie związania ofertą  

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- czytelny podpis Wykonawcy  

2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może 

odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
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szrilza@szpitalilza.com.pl, faksem na nr: 48/616-31-75,  poczty, kuriera na  adres: 

SP ZZOZ Szpitala w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 IŁŻA –sekretariat z dopiskiem „Pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży ogólnobudowlanej” lub też dostarczona osobiście 

do dnia 15.07.2019r. do godz.12:00 

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących   

treści złożonych ofert. 

4. W przypadku wyboru oferty wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z 

Zamawiającym. W przypadku gdy wyłoniony wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy 

zamawiającemu przysługuje roszczenie o zawarcie umowy wobec wybranego wykonawcy (art. 702 § 3 

k.c.).  

 

VI. OCENA OFERT 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach z 

uwzględnieniem następujących  kryteriów oceny:  

1.1 Łączna cena ofertowa brutto – C; 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa 

brutto 

100% 100 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 100 pkt 

                            Cena badanej oferty 

 

VII. RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administrator  

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki  

Zdrowotnej  Szpital  w Iłży  ul .  Bodzentyńska 17, 27 -100  IŁŻA  

2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych: 

Samodzielny Publiczny Zespół   Zakładów Opieki Zdrowotne j  Szpital  w Iłży,  przy 

ul.  Bodzen tyńskiej  17, 27 -100 Iłża został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane 

kontaktowe: adres poczty elektronicznej: iod@szpitalilza.com.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych:  

Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej 

prowadzenia zapytań ofertowych,  

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja zapytania ofertowego 

6. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: 

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  

lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych  

w przepisach RODO oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

7. Prawo do wniesienia skargi: 
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Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

VIII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1   - formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2  - projekt umowy  

 

Inne informacje:  

Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. 

Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej . 

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem  SP 

ZZOZ Szpitala w Iłży z tytułu  otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i 

złożenia swojej oferty na to zapytanie. 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone w ustawie z dnia 29.04.2004 r 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.)  

 

 

 

 

 

Marzena Barwicka 

Dyrektor Naczelny 

 

 

 


