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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

POSTĘPOWANIE NR 21-2022 
 

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego  
 

dla projektu pn. Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym  
im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. "Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony 
zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-
zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU" finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka 

ul. Gamowska 3 

47-400 Racibórz 

Tel.: 32 755 37 37 

Fax.: 32 755 50 49 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem 21/2022 - 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia zapytania 
ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia:  
www.szpital-raciborz.org oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z 
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Rejonowy w Raciborzu , 47-400 

Racibórz, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37; 
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu jest Pani 

Jolanta Bieńko-Robak, adres e-mail: jrobak@szpital-raciborz.org, nr. tel. 32 755 50 71;  
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 21/2022 - "Świadczenie 
usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego)" prowadzonym zgodnie z zasadą 
konkurencyjności; 
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o paragraf nr 20a Umowy o dofinansowanie 
projektu Konkursu nr POIS.11.03.00-IP.04-00-001/21;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami umowy o 
dofinansowanie projektu, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia;  

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego;  

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

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 

 

1. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP.  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – Rozdział 6, punkt 6.5.2 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
(dalej „Wytyczne”). 

3. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony 
zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU". 

4. Oznaczenie Wykonawcy- za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
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1) Zamawiający wymaga aby osoby do obsługi biura Inwestora Zastępczego/Nadzoru 
budowlanego oraz na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń zatrudnione były przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

2) Zamawiający nie wymaga, aby osoby biorące bezpośredni udział w realizacji usługi, 
posiadające stosowne uprawnienia budowlane (Inspektorzy nadzoru) były zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji. 
7. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert 

częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza opcji. 
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11. Rodzaj zamówienia: usługi 
12. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nie prowadzono 

wstępnych konsultacji rynkowych. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny.  
14. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:  

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
lub wcześniej przyznane zostały cofnięte. 

15. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego. 

16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W tym Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie zaoferowanej ceny za realizację 
zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia lub zaoferowana cena jest znacznie niższa od wartości szacunkowej 
zamówienia lub cen innych złożonych ofert.  

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:   

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego dla projektu pn. 

Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. 

Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. "Wsparcie naprawy i odporności systemu 

ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej XI 

REACT-EU. 
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2. Miejsce realizacji zamówienia: 

Szpital Rejonowy im Józefa Rostka, przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 

a. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7; 
b. Projektowane postanowienia Umowy - załącznik nr 4; 
c. Projekt budowlany dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-

zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu” zgodnie z wnioskiem 
nr. POIS.11.03.00-00-0050/22 (udostępniony do wglądu Wykonawcy we wskazanej 
lokalizacji sieciowej). 

4. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin - od momentu podpisania umowy do 29.02.2024 r. 

5. Wymaga się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i 

poświadczył jej odbycie poprzez wypełnienie i przesłanie dokumentu (Załącznik nr 8). Wizji 

lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. od 9:00 do 13:00. W celu dokonania wizji 

lokalnej należy zgłosić ten fakt telefonicznie pod numerem: 515 839 586. 

 

V. PODWYKONASTWO 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych  
w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Jeżeli Wykonawca nie poda wskazanych 
informacji (pozostawi puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane 
siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach  
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców i Podwykonawców. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VII zapytania ofertowego, oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału  w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:   
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:   
Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. (słownie: jeden milion złotych). 
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d) zdolności technicznej lub zawodowej: 
i. potwierdzenie wykonanych usług: 

I. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług (załącznik nr 6),  
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi  zostały 
wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w tym okresie wykonał: 
1) jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu lub 

Inwestora zastępczego nad robotami budowlanymi polegającymi na 
budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego i wartości robót 
budowlanych co najmniej  2 500 000,00 PLN brutto, 

2) jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu lub 
Inwestora zastępczego nad robotami budowlanymi polegającymi na 
budowie, przebudowie lub remoncie obiektu służby zdrowia o wartości  
2 500 000,00 PLN brutto. 

⎯ Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te 
zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy 
usługi zostały wykonane należycie. 

⎯ Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. 

ii. potwierdzenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
publicznego 

I. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 
5), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości 
wykonanych robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje n/w osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, 
umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj: 

1) Koordynator -  Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej (1 osoba) 
a. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru 

i/lub kierownik budowy, 
b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. 
2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej (1 osoba), wymagane: 

a. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru 
i/lub kierownik budowy, 

b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych 
obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne. 

3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji        i urządzeń elektrycznych (1 osoba), wymagane: 
a. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru 
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i/lub kierownik robót sieci elektroenergetycznych, instalacji 
elektrycznych, 

b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.  

4) Specjalista ds. zamówień publicznych (1 osoba) 
a. co najmniej 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań                

przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 
5) Specjalista ds. rozliczeń (1 osoba) 

a. doświadczenie w rozliczaniu inwestycji. 
II. Wykonawca winien również zapewnić dodatkowych specjalistów w sytuacjach, 

kiedy to będzie konieczne tj. Radcę Prawnego. 
III. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego do oceny czy obywatele państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) posiadają 
wymagane uprawnienia i mają obowiązek przynależności  do właściwej izby 
samorządu zawodowego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. 
o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.78). 

IV. Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku 
braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny 
koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w 
kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.  

V. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji poszczególnych specjalistów. 
VI. Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć uprawnienia budowlane 

potwierdzające, że zaproponowane osoby posiadają wymagane kwalifikacje  
i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te 
osoby nakłada Prawo budowlane -  na załączniku nr 5. 

 

VII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
świadczenie/usługi do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:  

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
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c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
  
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo  

i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne jako powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego). 

3. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców: 
a) wobec których prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 
b) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury; 

c) którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 
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mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub którzy zataili te informacje lub 
nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

d) którzy bezprawnie wpłynęli lub próbowali wpływać na czynności 
Zamawiającego lub próbowali pozyskać lub pozyskali informacje poufne, 
mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

e) którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje 
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

f) którzy są wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji  
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); 

g) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2022 r. poz. 593 i 655) są osoby wymieniona w wykazach określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);  

h) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 835) 

 

IX. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
1. Komunikacja (z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu/ lub ofert ostatecznych), 

pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, zgodnie z wyborem Zamawiającego, odbywa się 
drogą elektroniczną, tj. przy użyciu Strony bazy konkurencyjności lub poczty elektronicznej 
Zamawiającego (zalecane): 
− platforma internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

− poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org  

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed 
upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Pytania należy składać również w formie edytowalnej. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
oraz na stronie Zamawiającego - www.szpital-raciborz.org 
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5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania. 

6.  Znak sprawy: 21/2022  
7.  Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital-raciborz.org 
8.  Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org 
9.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:   

− w zakresie formalnym: 

a) Kalina Barlik - Kierownik Działu Zamówień Publicznych,  

kbarlik@szpital-raciborz.org; tel. 32 755 50 77 

b) Leszek Gołuchowski:  

przetargi@szpital-raciborz.org; tel. 32 755 50 80 

− w zakresie merytorycznym: 

a) Adam Jeszka - Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego,  

tel. 32 755 52 56, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 14.00 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
Termin składania ofert  

a) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem funkcjonalności Bazy 
Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zgodnie  
z jej regulaminem, a oferta musi zostać zarejestrowana w bazie do dnia 26.08.2022 r. do 
godziny 10:00.  

 
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który 

należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: przetargi@szpital-raciborz.org 
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, 
jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 26.08.2022 r. do godziny 
10.00. Przesłana kompletna wiadomość z ofertą powinna przesłana z tytułem:  

„21-2022 - Świadczenie usług Inwestora zastępczego (nadzór budowlany) – nie otwierać 
do dnia 26.08.2022 r. do godziny 10.00” 

 
c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji papierowej do dnia 26.08.2022 r. do 

godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Rejonowy w Raciborzu im dr Józefa 
Rostka, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią 
firmową (jeśli dotyczy). Kompletna dokumentacja wraz z ofertą powinna zostać złożona 
w zamkniętej kopercie podpisanej:  
„21-2022 -Świadczenie usług Inwestora zastępczego (nadzór budowlany) – nie otwierać 

do dnia 26.08.2022 r. do godziny 10.00” 
 

Opis sposobu przygotowania i składania ofert 
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 
2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, przy czym oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne  
z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (Kodeks cywilny art. 781 § 2).  

4. Zaleca się aby każda strona oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 
przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych 
Wykonawcy.  

http://www.szpital-raciborz.org/
mailto:asorys@rydygierkrakow.pl
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5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy.  

6. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zaleca się aby każda ze stron oferty była 
podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana.  

7. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

8. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich Zamawiający 
poprawi treść złożonej oferty oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

9. Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskazać 
datę potwierdzenia za zgodność.  

10. Jakakolwiek istotna modyfikacja treści dokumentów w stosunku do wzorów uprawnia 
Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia. 

11. Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu 
oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz określić 
wysokość podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.  

12. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

13. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.  
14. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  
15. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego. 
16. Złożenie oferty po terminie składania ofert wiąże się z jej odrzuceniem. 

 
Termin otwarcia ofert 

Zamawiający postanawia otworzyć złożone oferty w dniu 26.08.2022r. o godzinie 10:30  
w siedzibie Zamawiającego w dziale Zamówień publicznych. 

 
Termin związania ofertą  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 24 września 2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
Sposób upublicznienia wyniku postępowania 

Wynik niniejszego postępowania zostanie upubliczniony poprzez: 
1. Publikację na stronie prowadzonego postępowania 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
2. Publikację na stronie internetowej Zamawiającego 

www.szpital-raciborz.org 
 

Dokumenty składające się na ofertę: 
Na ofertę składają się: 

a) Podpisany i wypełniony „Formularz ofertowy” - Załącznik nr 1; 
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia - Załącznik nr 2; 
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c) Zobowiązanie podmiotu do dysponowania zasobami (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 3; 
d) Wykaz osób + referencje - Załącznik nr 5; 
e) Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 6; 
f) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; 
g) Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (Załącznik nr 8); 
h) Potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczenia. 

 

XI. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 

 

1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert.  

 
2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr .....”. 

 
3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 
kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY  ORAZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1). 
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 
umowy określonymi  w niniejszej SWZ. 

3. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 4 kryteriów zakwalifikuje 
oferty spełniające następujące wymagania: 
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez 

niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji, 
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone  

w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy, 

d) oferta nie podlega odrzuceniu.  
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria: 
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Lp. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT RANGA (%) 

1. liczba punktów uzyskanych w kryterium  – Cena oferty 60 

2. 
liczba punktów uzyskanych w kryterium – Doświadczenie  
Specjalisty ds. zamówień publicznych 

30 

3. Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Częstotliwość wizyt 10 

 
Sposób obliczania wartości punktowej  kryteriów: 

Lp. 
 

KRYTERIUM 

Znaczenie 
% 

kryterium 

Maksymalna 
ilość punktów, 

jakie może 
otrzymać oferta 

za dane 
kryterium 

KRYTERIUM nr 1 - Cena brutto w zakresie świadczenia usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego 
(łącznie) – 60% (60 pkt) 

1. 

Cena brutto: 
Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 
gdzie: 
➢ Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
➢ Cb – cena oferty badanej 
➢ 60 wskaźnik stały 

60% 60 pkt 

KRYTERIUM nr 2 - Doświadczenie Specjalisty ds. zamówień publicznych – 30% (30 pkt) 
✓ brak którejkolwiek wymaganej zapisami zapytania ofertowego informacji spowoduje, iż Zamawiający nie 

weźmie pod uwagę danej usługi, a punkty przyzna tylko za usługi dla których podano wszystkie 
wymagane informacje. Jeśli Wykonawca ww. punkcie nie poda imienia i nazwiska Specjalisty ds. 
zamówień publicznych, Zamawiający w kryterium przyzna 0 pkt, nawet mimo poprawnego podania 
pozostałych danych wymaganych przez Zamawiającego. 

✓ w nw. kryterium Wykonawca może wykazać doświadczenie tylko jednej osoby, jeżeli w ofercie wskazano 
więcej niż jedną osobę - punkty w w/w kryterium przydzielone będą w oparciu  o doświadczenie 
pierwszej ze wskazanych osób, 

✓ w przypadku wykazania więcej niż 3 postępowań przetargowych, Zamawiający przyzna maksymalną ilość 
punktów  w ramach tego kryterium, 

✓ osoba, na której doświadczenie powołuje się wykonawca w poniższym kryterium musi być osobą, którą 
Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zamówienia i którą wymieni w wykazie osób – 
załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego 

 

2. 

a) przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych 
o wartości 2.500.000,00 zł. zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych: 
➢ 1 postępowanie przetargowe  - 5 pkt 
➢ 2 postępowania przetargowe - 10 pkt. 
➢ 3 postępowania przetargowe  - 15 pkt 

 

15% 15 pkt 
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b) przeprowadzenie postępowania na dostawę specjalistycznego 
sprzętu szpitalnego o wartości min 1.000.000,00 zł. zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych: 
➢ 1 postępowanie przetargowe  - 5 pkt. 
➢ 2 postępowania przetargowe - 10 pkt. 
➢ 3 postępowania przetargowe  - 15 pkt. 

 

15% 15 pkt 

KRYTERIUM nr 3 - Częstotliwość wizyt na budowie – 10% (10 pkt) 
✓ minimalna wymagana częstotliwość wizyt na budowie koordynatora/ inspektora nadzoru robót 

konstrukcyjno-budowlanych 3 raz w tygodniu, jeżeli w formularzu oferty Wykonawca nie zaznaczy 
większej częstotliwości wizyt na budowie, Zamawiający uzna, że Wykonawca co najmniej 3 raz w 
tygodniu pojawi się na budowie i przyzna ofercie 0 pkt.  

✓ maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 10.  
✓ zaoferowanie większej niż 5 ilości wizyt na budowie w tygodniu nie spowoduje przyznania większej ilości 

punktów. Przy czym przez jedną wizytę na budowie rozumie się pobyt inspektora koordynatora na placu 
budowy w danym dniu tygodnia, niezależnie od czasu poświęconego na wizytę. Wizytą jest również 
udział inspektora koordynatora w innym miejscu w którym inspektor koordynator załatwia sprawy 
związane z nadzorowaną budową, w tym rady budowy i spotkania koordynacyjne. 

 

3. 

Punkty w danym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 
➢ 3 razy w tygodniu - 0 pkt. 
➢ 4 razy w tygodniu - 5 pkt. 
➢ 5 razy w tygodniu -  10 pkt. 

10% 10 pkt 

 
5. Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego  

w Formularzu oferty. 
6. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyskała 

największą ilość punktów. 
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 
spośród tych ofert, ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium „Cena”. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
zamawiający dolicza do przedstawionej  w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma 
obowiązek:  

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku;  

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
10. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty,  
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b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty. 

 

XIII.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału i braku podstaw wykluczenia; 
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; 
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy (Wzór); 
Załącznik nr 5 - Wykaz osób; 
Załącznik nr 6 - Wykaz usług; 
Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej. 

 
 
 
 
 

 


