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I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. 
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 
Tel. /Fax. 032/ 271 76 54 
Strona internetowa : www.kmptm.pl 
Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym: biuro@kmptm.pl 
 
II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usługi zarządzania 

projektem inwestycyjnym na rzecz KARDIO-MED SILESIA SP. Z O. O. - 
kompleksowa usługa nadzoru nad  realizacją inwestycji pod nazwą: „Utworzenie 
Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” 

2. Usługi zarządzania projektem inwestycyjnym mają na celu zapewnienie KARDIO-
MED SILESIA SP. Z O. O. pełnej obsługi w zakresie nadzoru nad prawidłowym, 
sprawnym i zgodnym z przepisami prawa przebiegiem wskazanego  w ust.1 
procesu inwestycyjnego począwszy od weryfikacji programu funkcjonalno-
użytkowego, poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej, a na uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie (w zakresie objętym pozwoleniem na budowę) 
skończywszy.   

3. Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Zabrze. 
4.  Dane dla budynku: 

 powierzchnia użytkowa netto: ok. 1.700 m2 

 ilość kondygnacji: 3 naziemne + piwnica 

 kubatura brutto: ok. 7,5 tyś m3 

Przeznaczenie: 
Tworzony Śląski Park Technologii Medycznych „Kardio- Med Silesia” w Zabrzu 
będzie opierał się na pracach laboratoryjno testowo-wdrożeniowych 
prowadzonych w obszarach badań związanych z opracowaniem i wdrażaniem 
innowacyjnych i nowoczesnych technologii medycznych. 
Badania będą przeprowadzane na zwierzętach małych (myszy, szczury) i dużych  
świnie). 
Projektowane obszary działalności będą realizowane w: 

- Laboratorium testowo – wdrożeniowym nowych technologii i urządzeń 
medycznych ( sale operacyjne z zapleczem). 

- Laboratorium robotyki i symulacji szkoleniowej. 
- Laboratorium medycyny regeneracyjnej i izolowanych tkanek i narządów. 
- Laboratorium genomiki 
- Platforma transferu wiedzy i edukacji  

 
5. Do obowiązków wykonującego usługi zarządzania projektem inwestycyjnym należy 

w szczególności:  
1) przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektorów nadzoru 

wchodzących w skład zespołu, stwierdzających przyjęcie obowiązków 
inspektorów nadzoru nad inwestycją.   

2) współpraca z inwestorem i wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego oraz 
następnie dokumentacji projektowej, m.in. bieżąca weryfikacja dokumentacji,  
doradztwo w zakresie przyjętych rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności, 
efektywności, zastosowanej technologii, oddziaływania na środowisko, 

http://www.kmptm.pl/
mailto:biuro@kmptm.pl
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3) czynne uczestniczenie w odbiorze i weryfikacji dokumentacji projektowej, m.in. 
sprawdzenie za zgodność z nw. przepisami prawa, w szczególności: 
a) ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz .U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z póz. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,  
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. z 2013r. poz. 1129),  

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 
27.04.2012r., poz. 462),  

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130 ,poz. 1389 ).  

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.),  

f) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.  26.06.2012 r.  w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
zdrowotnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 
29.06.2012 r.  poz.  739) 

g) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.  02.12.2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa 
(Dz. U. z 2010 r. Nr  238 poz.  1579),  

h) Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),  

i) Prawem ochrony środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232 j.t.), prawem 
wodnym (Dz.U. z 2012r.poz. 145 j.t.) jak również innymi przepisami 
szczegółowymi i odrębnymi,  

j) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
25.04.2012r. (Dz.U.z 27.04.2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów;  

k) Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. DzU.97.111.724 z p. 
zm. 

l) Ustawa o inspekcji weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. DzU. 
10.112.744. 

m) Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. tj. DZU.08.213.1342. 

n) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r.„ 
w sprawie szczegółowych warunków utrzymania zwierząt laboratoryjnych w 
jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców..” 
DzU. 06.50.368. 

o) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.205 r.„ w 
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie 
do niektórych gatunków zwierząt..” DzU. 05.37.332. 

p) Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach z dnia 21 stycznia 2005 r. 
DZU.05.33.289. 
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4) sprawdzenie zgodności ilości dokumentacji projektowej dostarczonej 
inwestorowi przez wykonawcę dokumentacji projektowej z  wymaganymi przez 
Zamawiającego ilościami. 

5) sprawdzenie czy dostarczona dokumentacja projektowa posiada niezbędne 
uzgodnienia i zawiera konieczne opinie wynikające z przepisów 
obowiązującego prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej pozwalające uzyskać 
wymagane pozwolenia i certyfikaty po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych, 

6) sprawdzenie czy dostarczona dokumentacja projektowa została przygotowana i 
podpisana przez osobę posiadającą stosowne, wymagane zapisami SIWZ dla 
zadania inwestycyjnego  uprawnienia, 

7) uczestnictwo w przekazaniu i odbiorze placu budowy, 
8) dokonywanie wizyt na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu; 
9) kontrolowanie prawidłowości oraz dokonywanie poprzez poszczególnych 

inspektorów nadzoru zapisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im 
czynności nadzoru, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie 
dla oceny właściwego wykonywania robót budowlanych oraz innych 
dokumentów budowy;  

10)zorganizowanie nadzoru w sposób zapewniający terminowość odbioru robót i 
prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w ich realizacji;  

11)dążenie do oszczędnej realizacji inwestycji, zapobieganie stratom i 
marnotrawstwu;  

12)kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymywania porządku; 

13)wstrzymywanie robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający     
bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych i niezwłoczne w sposób 
pisemny zawiadamianie Zamawiającego o zaistniałym stanie rzeczy; 

14)reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami 
trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;  

15)egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych pełnego dostępu do terenu 
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składania 
lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;  

16)zatwierdzanie materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych przez 
Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania i ocena ich zgodności z 
dokumentacją projektową, przed wbudowaniem lub montażem,  a w przypadku 
propozycji Wykonawcy robót zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń 
równoważnych - dokonywanie oceny ich równoważności z przewidzianymi w 
dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym i osobami pełniącymi 
Nadzór autorski; 

17)kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów 
oraz urządzeń; 

18)nadzorowanie badania wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń 
wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości co 
do ich jakości - nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania 
dodatkowych  badań, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 

19)kontrolowanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, 
instrukcji obsługi i innych dokumentów związanych z wbudowywanymi 
materiałami, wyrobami i urządzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania 



 5 

materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie na terenie Polski;  

20)informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 
zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych 
działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 

21)organizowanie i przewodniczenie nie rzadziej niż jeden raz na tydzień (a w 
przypadku wystąpienia potrzeby częściej) naradom technicznym, w których 
udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania 
inwestycyjnego stron (w szczególności z udziałem Zamawiającego) oraz 
sporządzanie protokołów z tych narad, a następnie przekazywanie ich 
Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych oraz innym stronom 
zainteresowanym w terminie do 2 dni od dnia narady, a w dniu następnym 
elektronicznie 

22)na bieżąco egzekwowanie ustaleń z narad technicznych, o których mowa w pkt. 
21 niniejszego ustępu;  

23)monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, 
organizacyjnym i czasowym oraz sprawdzanie ich stanu realizacji z 
obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym; zatwierdzanie 
rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez Wykonawcę 
robót budowlanych;  

24)składanie Zamawiającemu pisemnych, szczegółowych miesięcznych raportów z 
przebiegu inwestycji w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej, 
zawierających informacje o stanie zaawansowania zadania, analizę zgodności 
terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo- 
finansowym, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi 
założeniami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, ocenę jakości 
wykonywanych robót i występujących głównych problemów; raporty te należy 
złożyć Zamawiającemu w terminie do 10 dni po zgłoszeniu żądania, 

25)poza raportami, o których mowa w pkt. 24, niezwłoczne pisemne przekazywanie 
wszelkich informacji i opinii mających znaczenie dla prawidłowej realizacji 
zadania. 

26)każdorazowe opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego 
przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 3 dni od jego 
przekazania;  

27)udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z 
realizacji projektu w całym okresie jego realizacji;  

28)zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając 
w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę 
robót budowlanych;  

29)nadzorowanie przeprowadzanych prób i rozruchów;  

30)sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych, 
nadzoru autorskiego oraz Zamawiającego o wykrytych wadach, określając 
zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych;  

31)egzekwowanie terminowego usunięcia wad;  

32)sporządzanie pisemnych poświadczeń o usunięciu wad przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

33)nadzorowanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz wyposażania budynku w 
sprzęt i urządzenia w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej;  
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34)dokonywanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
dokumentowanie tych czynności, 

35)zorganizowanie i udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w odbiorze 
częściowym i końcowym (w odbiorze końcowym biorą udział wszyscy 
inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego należycie 
umocowani), a w szczególności:  

o potwierdzanie zgodności wpisu do dziennika budowy potwierdzającego 
zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem 
pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń,   

o udział w przeprowadzeniu prób i sprawdzeń,  

o weryfikacja, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych 
przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do 
odbioru końcowego przedłożonych przez Wykonawcę i zawiadomienie o 
ich kompletności Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia ich 
otrzymania, 

o organizowanie odbioru końcowego z zawiadomieniem wszystkich 
uczestników,   

o udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w czynnościach odbioru, 
ustalenie ewentualnych wad, czy usterek i egzekwowanie ich usunięcia 
przez Wykonawcę robót budowlanych,  

o sporządzanie i podpisywanie wraz z przedstawicielami Zamawiającego 
bezusterkowych protokołów odbioru końcowego (inwestor zastępczy 
nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robót)  

o sprawdzanie pod względem kompletności przekazanych przez 
wykonawcę robót budowlanych instrukcji użytkowania i konserwacji 
maszyn i urządzeń, kodów i innych dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego użytkowania obiektu.   

o sprawdzanie rozliczenia prac wykonanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych, 

o poświadczenie terminu zakończenia robót budowlanych;  

36)doradzanie Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z 
Wykonawcą robót budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemów na 
etapie prowadzenia robót budowlanych; 

37)powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 
budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a 
stanem faktycznym na terenie budowy;  

38)w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania współudział z Zamawiającym 
poprzez przedłożenie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania;  

39)przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego 
rozliczenia inwestycji oraz do sporządzenia dokumentów przekazania - 
przejęcia  w terminie 14 od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego;  

40)potwierdzenie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych 
wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości w zakresie 
niezbędnym do rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych;  

41)weryfikacja i zatwierdzenie instrukcji użytkowania budynku oraz instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, o którym mowa w § 6 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
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budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, a następnie dostarczenie jej/ich do Zamawiającego wraz z 
dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją 
geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;  

42)współdziałanie z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;  

43)opiniowanie i wskazywanie na sposoby załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i 
roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;  

44)prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie papierowej i 
cyfrowej) i załączanie jej do sporządzanych przez Inwestora Zastępczego  
raportów o stanie zaawansowania robót składanych Zamawiającemu;  

45)sporządzanie protokołów konieczności i przedkładanie ich Zamawiającemu do 
akceptacji; 

46)opiniowanie wszelkich propozycji wykonania robót zamiennych , zmian w 
zakresie technologii wykonania robót, zmian w zakresie dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej, zmniejszenia zakresu prac 
budowlanych, rezygnacji z wykonania części prac, zmian parametrów urządzeń 
lub wyposażenia i przedstawianie ich Zamawiającemu do akceptacji wraz z 
propozycją rozliczenia w/w robót zgodnie z postanowieniami umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych;  

47)informowanie Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach lub nieuzasadnionym 
przerwaniu robót budowlanych, lub nienależytym wykonywaniu obowiązków, 
czy wykonywaniu ich w sposób sprzeczny, w szczególności o ww. zdarzeniach 
uprawniających zamawiającego do naliczenia kar umownych wykonawcy robót 
budowlanych. 

48)przygotowanie rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na 
roboty budowlane w terminie 30 dni od podpisania protokołu bezusterkowego 
odbioru końcowego robót budowlanych;  

49)egzekwowanie usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek 
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych, odbioru końcowego, 
przy przeglądach gwarancyjnych i po usunięciu usterek (w tym również po 
wygaśnięciu umowy). 

Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy mają jedynie charakter przykładowy 
i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z 
umowy, a także nie stanowią podstawy do odmowy wykonania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w umowie, a 
potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.   

6. W ramach usługi zarządzania projektem inwestycyjnym zapewnionych musi być 
co najmniej  trzech inspektorów nadzoru spełniających wymagania określone w 
SIWZ celem pełnienia funkcji pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego i niniejszą umową. 

5. W ramach czynności odbiorowych wykonujący umowę zobowiązany jest w 
szczególności do: 

 stwierdzenia gotowości do odbioru, 

 zorganizowania i dokonania odbiorów, 

 przeprowadzenia czynności odbiorowych, 

 sporządzenia protokołów odbioru oraz przekazania ich KARDIO-MED SILESIA 
SP. Z O. O., 

 odebrania i weryfikacji dokumentacji powykonawczej, 
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 współpraca przy przeprowadzeniu procedury administracyjnej odbioru i 
zakończenia budowy celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

 udziału w czynnościach związanych z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji w 
tym również po rozwiązaniu niniejszej umowy. 

6. Numery CPV - Ogólny opis prac do wykonania: 
CPV: 71.52.00.00-0 - usługi nadzoru budowlanego  

7. Wykluczamy możliwość składania ofert wariantowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców. 
10. Wykonawca wskaże w ofercie zakres prac wykonywanych przez podwykonawców. 
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców. 
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z Unii 

Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
III.     OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
1. Aby oferta mogła brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi niniejszej 

specyfikacji. 
2. Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona w języku polskim. 
3. Ofertę stanowią  załączniki: nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 5a oraz inne wymagane 

SIWZ dokumenty i oświadczenia woli  podpisane przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca winien spełniać wszystkie warunki wymagane w punkcie V. 
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, co musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 
6. Wszystkie kartki Oferty winny być połączone w sposób trwały uniemożliwiający 

ich wysunięcie się, ponumerowane a każda kartka podpisana /zgodnie z pkt 5/. 
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie winny być podpisane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę /zgodnie z pkt 5/. 
8. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywiste omyłki 
rachunkowe Zamawiający rozumie- wadliwy wynik działania arytmetycznego 
przy założeniu, że właściwie podana jest liczba jednostek miar i cena 
jednostkowa netto. 

9. Jeżeli cena oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą lub podano różne ceny w 
różnych częściach oferty, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 

10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. 
11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
12. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści. 
13. Kopertę należy zaadresować na: 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu dla Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. 
ul. M.C. Skłodowskiej 9 
41-800 Zabrze 
oraz oznaczona napisem: 

„Oferta do postępowania o udzielenia zamówienia na 
„Usługę zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach zadania: „Utworzenie 

Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu””   
14. Koperta musi być również opisana nazwą i adresem wykonawcy. 
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15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z 

zastrzeżeniem Rozdziału III pkt 8-10);  
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem pkt.8;  
3) Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub/oraz nie uzupełnił braków oferty we 

wskazanym terminie;  
4) Ofertę złożył Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.  
17. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA (wg art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji). W tym celu winien: 
- nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informacje zastrzeżoną 

powinny być w wykazie załączników wyróżnione graficznie , 
- dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być spięte i 

włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, wewnątrz okładki winien 
być spis zawartości podpisany przez wykonawcę 

- zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane 
brakiem właściwego zabezpieczenia w/w informacji.   

 
IV . OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY . 
 
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną obejmującą wszystkie przewidywane koszty 
realizacji Przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

3. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w Ofercie nie będą podlegać 
korektom w trakcie wykonywania kontraktu, z wyjątkiem przypadków 
wymienionych w istotnych postanowieniach umowy. 

4. Przy wyliczeniu ceny przyjmuje się zasadę, że wartość brutto tworzy cena netto 
powiększona o podatek VAT.  

 
V.    WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli 

oświadczenie z załącznika nr 2, a w szczególności:  
a. dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w 

ciągu 10 ostatnich lat co najmniej 3 usług o charakterze zbliżonym do usług 
objętych  przedmiotem zamówienia, tj. sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
oraz usług zarządzania inwestycją (inwestor zastępczy, koordynacja projektu 
inwestycyjnego itp.) przy realizacji procesu inwestycyjnego - budowy budynku o 
wartości minimum 6.000.000,- zł każdy, lub powierzchni użytkowej min. 1.500 
m2 każdy, zakończonej uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w tym min. 
jeden – budynek  medyczny i/lub laboratoryjny;  

b. posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż  200.000,00 zł; 

c. zapewniają osoby do pełnienia nadzoru inwestorskiego o poniższych 
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uprawnieniach:  
- Inspektor nadzoru  w specjalności konstrukcyjnej 

Wymogi - co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego  w  pełnieniu 
nadzoru inwestorskiego, w  tym  pełnienie nadzoru inwestorskiego  w  
okresie  ostatnich  dziesięciu lat w co najmniej trzech procesach 
inwestycyjnych obejmujących budowę obiektów budowlanych. Posiadanie 
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów; 

- Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodno-
kanalizacyjnej i sieci zewnętrznej 
Wymogi - co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego  w  pełnieniu 
nadzoru inwestorskiego, w  tym  pełnienie nadzoru inwestorskiego  w  
okresie  ostatnich  dziesięciu lat w co najmniej trzech procesach 
inwestycyjnych obejmujących budowę obiektów budowlanych, w tym co 
najmniej dwa budynki medyczne i/lub laboratoryjne. Posiadanie uprawnień 
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 
- Inspektor nadzoru  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

elektrycznej 
Wymogi - co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego  w  pełnieniu 
nadzoru inwestorskiego, w  tym  pełnienie nadzoru inwestorskiego  w  
okresie  ostatnich  dziesięciu lat w co najmniej trzech procesach 
inwestycyjnych obejmujących   budowę obiektów budowlanych, w tym co 
najmniej dwa budynki medyczne i/lub laboratoryjne. Posiadanie uprawnień 
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów; 

- Wykonawca winien wyznaczyć 1 osobę jako koordynatora – Inwestora 
Zastępczego posiadającego doświadczenie zawodowe a mianowicie 
wykonanie min. 3 usług w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego 
inwestycją (inwestor zastępczy, koordynator projektu inwestycyjnego) przy 
realizacji procesu inwestycyjnego - budowy obiektu budowlanego 
zakończonego uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przez inwestora o 
powierzchni użytkowej min. 1.500 m2 każdego obiektu, w tym min. dwa 
budynki medyczne i/lub laboratoryjne. 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inwestora zastępczego z 
funkcją Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas. 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

3. Ocena będzie polegała na stwierdzeniu czy dokument spełnia czy nie spełnia 
postawionych w pkt.1  warunków udziału w postępowaniu tzn. : 
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-   czy  w „Wykazie usług” wyszczególniono  co najmniej  3 usługi o charakterze  
zbliżonym do usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego oraz usług zarządzania inwestycją (inwestor zastępczy, 
koordynacja projektu inwestycyjnego itp.) przy realizacji procesu 
inwestycyjnego - budowy budynku wartości minimum 6.000.000,- zł każdy, lub 
powierzchni użytkowej min. 1.500 m2 każdy, zakończonej uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie, w tym min. jeden – budynek  medyczny i/lub 
laboratoryjny;  

- czy załączony dokument potwierdza ubezpieczenie od Odpowiedzialności 
Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i jest wystawiony na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż  200.000,-zł , 

- czy załączono wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i 
czy złożony dokument zawiera oświadczenie potwierdzające, że:  
-  Inspektor nadzoru  w specjalności konstrukcyjnej posiada co najmniej 10 lat 

doświadczenia zawodowego w pełnieniu nadzoru inwestorskiego, w  tym  
pełnienie nadzoru inwestorskiego  w  okresie  ostatnich  dziesięciu lat w co 
najmniej trzech procesach inwestycyjnych obejmujących budowę obiektów 
budowlanych oraz posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

-  Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodno-
kanalizacyjnej i sieci zewnętrznej posiada co najmniej 10 lat doświadczenia 
zawodowego  w  pełnieniu nadzoru inwestorskiego, w  tym  pełnienie 
nadzoru inwestorskiego  w  okresie  ostatnich  dziesięciu lat w co najmniej 
trzech procesach inwestycyjnych obejmujących budowę obiektów 
budowlanych, w tym co najmniej dwa budynki medyczne i/lub laboratoryjne 
oraz posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; 

-   Inspektor nadzoru  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
elektrycznej posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego  w  
pełnieniu nadzoru inwestorskiego, w  tym  pełnienie nadzoru inwestorskiego  
w  okresie  ostatnich  dziesięciu lat w co najmniej trzech procesach 
inwestycyjnych obejmujących  budowę obiektów budowlanych, w tym co 
najmniej dwa budynki medyczne i/lub laboratoryjne oraz posiada 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  

-    Czy Wykonawca wyznaczył 1 osobę jako koordynatora – Inwestora 
Zastępczego posiadającego doświadczenie zawodowe a mianowicie 
wykonanie min. 3 usług w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego 
inwestycją (inwestor zastępczy, koordynator projektu inwestycyjnego) przy 
realizacji procesu inwestycyjnego - budowy obiektu budowlanego 
zakończonego uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przez inwestora o 



 12 

powierzchni użytkowej min. 1.500 m2 każdego obiektu, w tym min.  dwa 
budynki medyczne i/lub laboratoryjne  

-  czy złożone oświadczenie potwierdza, że osoby wskazane w wykazie osób 
realizujących zlecenia posiadają uprawnienia wymagane zapisami SIWZ, 

- czy dokumenty załączone na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu odpowiadają zapisom wskazanym w specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia dotyczących formy składanych dokumentów.  

VI.   DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

 
1.   Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1) Wypełniony, podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 
wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,  

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

2) Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 2) 
3) Wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert w postępowaniu, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi 
zostały wykonane należycie; 

4) Opłacona polisa  (tj. wraz z informacją lub osobnym dokumentem 
potwierdzającym opłacenie składki), a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą zapisami SIWZ. 

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności; 

6) Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia.   

13. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o wyjaśnienie niejasności złożonej oferty 
lub/oraz uzupełnienie braków oferty w określonym przez siebie terminie. 
Wyjaśnienia i uzupełnienia oferty nie mogą prowadzić do zmiany ceny oferty, z 
zastrzeżeniem Rozdziału III pkt 8-9.   

14. W przypadku gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię dokumentu, 
kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie przez dostawcę 
powinno być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i 
napisem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku nieczytelnej kserokopii, 
zamawiający wezwie wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla 
porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią. 

 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

 
Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert Zamawiający kierować się będzie 
następującymi kryteriami : 
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Najniższa cena 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez oferenta w 

Formularzu oferty. 
 
VIII . TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2015 r. 
 
IX.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 

ul. M.C. Skłodowskiej 9,  Administracja II piętro Pokój nr 2.C.28.  
1. Termin składania ofert upływa dnia  15.11.2013 r. o godz. 10.00 
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom . 
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą 

kurierską), o terminie złożenia Oferty decyduje termin dostarczenia Oferty do 
Zamawiającego, a nie termin np. wysłania Oferty listem poleconym lub złożenia 
zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

5. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną Ofertę, jeśli 
pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu  zostanie złożone 
Zamawiającemu przed upływem terminu składania Ofert  

6. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu Oferty przez Wykonawcę winno być 
sporządzone na piśmie i oznaczone odpowiednio: „Modyfikacja” lub 
„Wycofanie” 

9.         Żadna Oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie   
            terminu składania Ofert. 

 
X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

 
1. Wykonawca może zwracać się  pisemnie lub w formie faksu lub elektronicznie z 

zapytaniem o wyjaśnienie SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.   
3. Jeżeli udzielone wyjaśnienia doprowadzą do zmiany specyfikacji, to 

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na  
wprowadzenie zmian w dokumentacji. 

4. Zamawiający może również samodzielnie dokonać zmiany specyfikacji z 
jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny na  
wprowadzenie zmian w dokumentacji. 
 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30  dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
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XII. OTWARCIE, OCENA  OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYTNIEJSZEJ, 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
  
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie Śląskiego 

Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M.C. Skłodowskiej 9,  Administracja II 
piętro Pokój nr 2.C.28.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Podczas otwarcia ofert podawana jest do wiadomości kwota, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz nazwy i 
adresy wykonawców wraz z cenami ofert.  

4. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert Zamawiający 
prześle, na pisemną prośbę, informację zawierającą nazwy i adresy 
wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. 

5. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej Oferty ostatecznej będzie 
przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Zamawiającego (w 
postępowaniach w których jest powołana). 

6. Wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania podlega 
zatwierdzeniu przez Zarząd. 

7. Jeżeli cena najtańszej oferty jest wyższa niż kwota, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający może unieważnić 
postępowanie. 

8. Jeżeli w postępowaniu nie została złożona żadna oferta lub wszystkie złożone 
oferty podlegają odrzuceniu Zamawiający unieważnia postępowanie. 

9. Informację:  
- o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania,  
- wykonawcach których oferty zostały odrzucone  
zamawiający wyśle niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty do 
uczestników postępowania. 

10. Ogłoszenie o wyniku zostanie również umieszczone w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej . 

 
XIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest :  
Monika Szczurek: m.szczurek@kmptm.pl 
 
XIV.  ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 
 

1. Istotne postanowienia  jakie zawiera umowa i przewidywane możliwości oraz 
warunki dokonania w niej zmian zawiera załącznik nr 3.  

2. Wykonawca jest zobowiązany stawić się w Śląskim Centrum Chorób Serca w 
Zabrzu w pokoju 2.C.28 w terminie 3 dni roboczych (pn-pt) od dnia 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej celem podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie podpisze umowy zgodnie z pkt 2 
Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z wykonawca, którego oferta znajduje 
się na następnym miejscu wg kryteriów oceny ofert. 
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W sprawach nie unormowanych niniejszą dokumentacją ma zastosowanie: 
- kodeks cywilny 
 

Zatwierdzam 
Zarząd 

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. 
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Załącznik nr 1 

(pieczęć Wykonawcy)                                                     data .................................. 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
       
W odpowiedzi na ogłoszenie o Postępowaniu o udzielenia zamówienia na 
„Usługę zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach zadania  „Utworzenie 
Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”   

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Słownie cena oferty brutto  
(wartość brutto) :……………………………………………………….... 
 
Termin płatności ustalamy na 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez 

Zamawiającego.  

 
1. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że 
otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania 
oferty.  

2. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z 
aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej 
oferty – deklarujemy gotowość podpisania umowy na warunkach określonych w 
projekcie umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ  w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Nasz adres e-mail do odbierania korespondencji: ................................... 
6. Termin wykonania: do 31.03.2015 r. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są : 
1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. .................................................. 
4. ..................................................      

        
......................................................... 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 

lp Rodzaj usługi j.m 
Ilość 

maksymalna 

Cena 
jednostkowa  

netto 

Stawka 
VAT 

Cena 
jednostkowa  

brutto 
Wartość brutto 

1 

Wykonywanie usług 
zarządzania inwestycją w 

zakresie zgodnym z 
przedmiotem zamówienia  

m-c 16  

 

  

        



 17 

 

Załącznik nr 2 
…………………………… 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

I.  Składając ofertę oświadczam, że: 
1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji 

zamówienia. 
2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mi realizację 

zamówienia. 
4. Oferta złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję nie podlega odrzuceniu 

na podstawie zapisów Rozdziału III pkt. 15.4).  
 
 
 
 
 
 

 
..................................., dn. ........................                         ........................................................... 
             (podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 



Załącznik nr 3 

 
(istotne postanowienia umowy) 

 
 

Umowa o świadczenie usług nr ……………………….. 

 

zawarta w dniu …………….. w Zabrzu pomiędzy: 

……………………………………………………………, zwanym dalej Inwestorem zastępczym 

a 

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………… 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Inwestora zastępczego na rzecz 

Zamawiającego kompleksowych usług w zakresie zarządzania inwestycją pod nazwą: „Utworzenie 

Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”. 

2. Usługi świadczone przez Inwestora zastępczego mają na celu zapewnienie Zamawiającemu 

prawidłowego, sprawnego i zgodnego z przepisami prawa pod względem merytorycznym oraz 

formalno-prawnym przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia wskazanej w ust.1 inwestycji.   

3. Inwestor zastępczy będzie świadczył usługi począwszy od dnia następującego po dniu otrzymania 

od Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu świadczenia usług, przy czym zawiadomienie 

zostanie przesłane najpóźniej do dnia 31.01.2014r. Przewidywany termin zakończenia realizacji 

inwestycji to 31.03.2015r. 

 

§ 2 

1. Do obowiązków Inwestora zastępczego należy prowadzenie działań zarówno w sferze dbałości o 

prawidłowość i terminowość wykonywanych robót budowlanych, jak i w sferze prowadzenia 

dokumentacji związanej z inwestycją, jej przygotowaniem i rozliczeniem, a w szczególności:  

1) przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektorów nadzoru wchodzących w 
skład zespołu, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją.   

2) współpraca z inwestorem i wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego oraz następnie 
dokumentacji projektowej, m.in. bieżąca weryfikacja dokumentacji,  doradztwo w zakresie 
przyjętych rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności, efektywności, zastosowanej technologii, 
oddziaływania na środowisko, 

3) czynne uczestniczenie w odbiorze i weryfikacji dokumentacji projektowej, m.in. sprawdzenie 
za zgodność z nw. przepisami prawa, w szczególności: 
a) ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz .U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póz. 

zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,  
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. z 2013r. poz. 1129),  

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 462),  

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130 ,poz. 1389 ).  

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690 ze zm.),  
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f) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.  26.06.2012 r.  w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zdrowotnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz. U. z 29.06.2012 r.  poz.  739) 

g) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.  02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr  238 poz.  1579),  

h) Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),  

i) Prawem ochrony środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232 j.t.), prawem wodnym (Dz.U. z 
2012r.poz. 145 j.t.) jak również innymi przepisami szczegółowymi i odrębnymi,  

j) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. 
(Dz.U.z 27.04.2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów;  

k) Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. DzU.97.111.724 z p. zm. 
l) Ustawa o inspekcji weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. DzU. 10.112.744. 
m) Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 

marca 2004 r. tj. DZU.08.213.1342. 
n) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r.„ w sprawie 

szczegółowych warunków utrzymania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach 
doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców..” DzU. 06.50.368. 

o) Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach z dnia 21 stycznia 2005 r. DZU.05.33.289. 
p) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.205 r.„ w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych 
gatunków zwierząt..” DzU. 05.37.332. 

4) sprawdzenie zgodności ilości dokumentacji projektowej dostarczonej inwestorowi przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej z  wymaganymi przez Zamawiającego ilościami. 

5) sprawdzenie czy dostarczona dokumentacja projektowa posiada niezbędne uzgodnienia i 
zawiera konieczne opinie wynikające z przepisów obowiązującego prawa oraz dyrektyw Unii 
Europejskiej pozwalające uzyskać wymagane pozwolenia i certyfikaty po wykonaniu i 
odbiorze robót budowlanych, 

6) sprawdzenie czy dostarczona dokumentacja projektowa została przygotowana i podpisana 
przez osobę posiadającą stosowne, wymagane zapisami SIWZ dla zadania inwestycyjnego  
uprawnienia, 

7) uczestnictwo w przekazaniu i odbiorze placu budowy, 
8) dokonywanie wizyt na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu; 
9) kontrolowanie prawidłowości oraz dokonywanie poprzez poszczególnych inspektorów nadzoru 

zapisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót 
budowlanych oraz innych dokumentów budowy;  

10) zorganizowanie nadzoru w sposób zapewniający terminowość odbioru robót i prób 
technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w ich realizacji;  

11) dążenie do oszczędnej realizacji inwestycji, zapobieganie stratom i marnotrawstwu;  

12) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymywania 
porządku; 

13) wstrzymywanie robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający     bezpieczeństwu 
lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót 
budowlanych i niezwłoczne w sposób pisemny zawiadamianie Zamawiającego o zaistniałym 
stanie rzeczy; 

14) reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w 
sprawach związanych z realizacją inwestycji;  

15) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych pełnego dostępu do terenu budowy, 
wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składania lub przygotowywania 
materiałów i urządzeń do wbudowania;  

16) zatwierdzanie materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót 
budowlanych do zastosowania i ocena ich zgodności z dokumentacją projektową, przed 
wbudowaniem lub montażem,  a w przypadku propozycji Wykonawcy robót zastosowania 
materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych - dokonywanie oceny ich równoważności z 
przewidzianymi w dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym i osobami 
pełniącymi Nadzór autorski; 

17) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń; 
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18) nadzorowanie badania wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń wykonywanych 
przez Wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości co do ich jakości - nakazywanie 
Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych  badań, po uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego; 

19) kontrolowanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi i 
innych dokumentów związanych z wbudowywanymi materiałami, wyrobami i urządzeniami w 
celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski;  

20) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i 
naprawczych; 

21) organizowanie i przewodniczenie nie rzadziej niż jeden raz na tydzień (a w przypadku 
wystąpienia potrzeby częściej) naradom technicznym, w których udział biorą przedstawiciele 
wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (w szczególności z 
udziałem Zamawiającego) oraz sporządzanie protokołów z tych narad, a następnie 
przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych oraz innym stronom 
zainteresowanym w terminie do 2 dni od dnia narady, a w dniu następnym elektronicznie 

22) na bieżąco egzekwowanie ustaleń z narad technicznych, o których mowa w pkt. 21 
niniejszego ustępu;  

23) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i 
czasowym oraz sprawdzanie ich stanu realizacji z obowiązującym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym; zatwierdzanie rysunków wykonawczych i warsztatowych 
sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych;  

24) składanie Zamawiającemu pisemnych, szczegółowych miesięcznych raportów z przebiegu 
inwestycji w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej, zawierających informacje o 
stanie zaawansowania zadania, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo- finansowym, informację o kosztach w zakresie zgodności z 
przyjętymi założeniami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, ocenę jakości 
wykonywanych robót i występujących głównych problemów; raporty te należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 10 dni po zgłoszeniu żądania, 

25) poza raportami, o których mowa w pkt. 24, niezwłoczne pisemne przekazywanie wszelkich 
informacji i opinii mających znaczenie dla prawidłowej realizacji zadania. 

26) każdorazowe opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez 

Wykonawcę robót budowlanych w terminie 3 dni od jego przekazania;  

27) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji 
projektu w całym okresie jego realizacji;  

28) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty 
tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych;  

29) nadzorowanie przeprowadzanych prób i rozruchów;  

30) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych, nadzoru 
autorskiego oraz Zamawiającego o wykrytych wadach, określając zakres koniecznych do 
wykonania robót poprawkowych;  

31) egzekwowanie terminowego usunięcia wad;  

32) sporządzanie pisemnych poświadczeń o usunięciu wad przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

33) nadzorowanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz wyposażania budynku w sprzęt i 
urządzenia w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;  

34) dokonywanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz dokumentowanie tych 
czynności, 

35) zorganizowanie i udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w odbiorze częściowym i 
końcowym (w odbiorze końcowym biorą udział wszyscy inspektorzy nadzoru oraz 
przedstawiciele Zamawiającego należycie umocowani), a w szczególności:  

o potwierdzanie zgodności wpisu do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie 
wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń,   

o udział w przeprowadzeniu prób i sprawdzeń,  

o weryfikacja, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 
Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru końcowego 
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przedłożonych przez Wykonawcę i zawiadomienie o ich kompletności Zamawiającego 
w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania, 

o organizowanie odbioru końcowego z zawiadomieniem wszystkich uczestników,   

o udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w czynnościach odbioru, ustalenie 
ewentualnych wad, czy usterek i egzekwowanie ich usunięcia przez Wykonawcę 
robót budowlanych,  

o sporządzanie i podpisywanie wraz z przedstawicielami Zamawiającego 
bezusterkowych protokołów odbioru końcowego (inwestor zastępczy nie jest 
uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robót)  

o sprawdzanie pod względem kompletności przekazanych przez wykonawcę robót 
budowlanych instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, kodów i innych 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu.   

o sprawdzanie rozliczenia prac wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

o poświadczenie terminu zakończenia robót budowlanych;  

36) doradzanie Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z Wykonawcą robót 
budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemów na etapie prowadzenia robót 
budowlanych; 

37) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych 
oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 
budowy;  

38) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania współudział z Zamawiającym poprzez 
przedłożenie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania;  

39) przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia 
inwestycji oraz do sporządzenia dokumentów przekazania - przejęcia  w terminie 14 od dnia 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;  

40) potwierdzenie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, 
gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości w zakresie niezbędnym do rozliczeń z 
Wykonawcą robót budowlanych;  

41) weryfikacja i zatwierdzenie instrukcji użytkowania budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego z planem ewakuacji, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz kompletnej 
dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej/ich do Zamawiającego wraz z 
dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w 
formie ustalonej z Zamawiającym;  

42) współdziałanie z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie;  

43) opiniowanie i wskazywanie na sposoby załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 
trzecich wywołanych realizacją zadania;  

44) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie papierowej i cyfrowej) i załączanie 
jej do sporządzanych przez Inwestora Zastępczego  raportów o stanie zaawansowania robót 
składanych Zamawiającemu;  

45) sporządzanie protokołów konieczności i przedkładanie ich Zamawiającemu do akceptacji; 

46) opiniowanie wszelkich propozycji wykonania robót  zamiennych, zmian w zakresie technologii 
wykonania robót, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, 
zmniejszenia zakresu prac budowlanych, rezygnacji z wykonania części prac, zmian 
parametrów urządzeń lub wyposażenia i przedstawianie ich Zamawiającemu do akceptacji 
wraz z propozycją rozliczenia w/w robót zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą 
robót budowlanych;  

47) informowanie Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu 
robót budowlanych, lub nienależytym wykonywaniu obowiązków, czy wykonywaniu ich w 
sposób sprzeczny, w szczególności o ww. zdarzeniach uprawniających zamawiającego do 
naliczenia kar umownych wykonawcy robót budowlanych. 

48) przygotowanie rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane 
w terminie 30 dni od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót 
budowlanych;  
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49) egzekwowanie usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych 
komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych, odbioru końcowego, przy przeglądach 
gwarancyjnych i po usunięciu usterek (w tym również po wygaśnięciu umowy). 
 

§ 3 

1. W ramach niniejszej umowy Inwestor zastępczy wskaże osobę reprezentującą go jako 

inwestora zastępczego oraz zapewni 3 inspektorów nadzoru spełniających wymagania 

określone w SIWZ tj. inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inspektora w 

specjalności instalacji c.-o. oraz inspektora w specjalności elektrycznej. Osoba pełniąca rolę 

inwestora zastępczego może być jednocześnie jednym z inspektorów nadzoru. 

2. Strony ustalają, że usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Inwestor zastępczy będzie 

świadczył w miejscach i terminach niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, przy 

czym inwestor zastępczy jest zobowiązany do wizyt na budowie co najmniej 2 razy w 

tygodniu, inspektor nadzoru budowlanego codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy) zaś pozostali inspektorzy na bieżąco zgodnie z postępem 

robót oraz na wezwanie Zamawiającego. 

3. Ze strony Inwestora zastępczego usługi będą wykonywane przez: 

1) 

2) 

3) 

4) 

4. Zamawiający może wyznaczyć Inwestorowi zastępczemu odpowiedni termin do wykonania 

obowiązku Inwestora zastępczego, którego termin nie jest określony niniejszą umową.   

 

 

§ 4 

 

1. Z tytułu wykonywanych w ramach niniejszej usługi Inwestorowi zastępczemu będzie  

przysługiwać wynagrodzenie miesięczne w kwocie …………………………., z zastrzeżeniem 

ust.2. 

2. Do czasu wejścia wykonawcy na plac budowy wynagrodzenie będzie wynosiło 20.% 

wynagrodzenia określonego w ust.1. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne do 30 dni od dnia otrzymania faktury na konto wskazane na 

fakturze.  

4. Zamawiający ma prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc jeżeli ma 

zastrzeżenia do jakości usług wykonanych przez Inwestora zastępczego w tym miesiącu do 

czasu poprawienia lub wykonania zakwestionowanych usług.  

5. Zamawiający ma prawo obciążyć Inwestora zastępczego karą umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia miesięcznego netto za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku 

objętego umową, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny za 1-

miesięcznym wypowiedzeniem. Wynagrodzenie ulegnie wtedy proporcjonalnemu 

zmniejszeniu. 

2. Zamawiający ma prawo jednostronnego zawieszenia obowiązywania umowy z tym, że nie 

więcej niż dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy i nie dłużej niż każdorazowo na dwa 

miesiące 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu 

do umowy podpisanego przez obie strony. Zmiany umowy mogą w szczególności polegać na: 
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- zmniejszeniu wynagrodzenia Inwestora zastępczego i ilości jego lub inspektorów nadzoru 

pobytów na budowie z tym, że zmniejszenie wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% stawki 

miesięcznej, 

- zmianie sposobu rozliczania i wypłacania wynagrodzenia Inwestora zastępczego jeżeli nie 

będzie ona wynikała z jego winy i pod warunkiem, że całkowite wynagrodzenie nie ulegnie 

zwiększeniu, 

- ograniczeniu zakresu obowiązków Inwestora zastępczego przy jednoczesnym zmniejszeniu 

wynagrodzenia, jeżeli ograniczenie to nie będzie wynikało z winy Inwestora zastępczego. 

 

§ 8 

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

      Zarządzający projektem:     Zamawiający: 
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Załącznik nr 4 
.............................................. 
     Pieczątka Wykonawcy 
 
 
 

Wykaz usług 
/ spełniających wymogi specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  
co najmniej 3 usługi o charakterze zbliżonym do usług objętych  przedmiotem 
zamówienia, tj. sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz usług zarządzania 
inwestycją (inwestor zastępczy, koordynacja projektu inwestycyjnego itp.) przy 

realizacji procesu inwestycyjnego - budowy budynku wartości minimum 
6.000.000,- zł każdy, lub powierzchni użytkowej min. 1.500 m2 każdy, 

zakończonej uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w tym min. jeden – 

budynek  medyczny i/lub laboratoryjny/ 
 
 
 

LP 
Opis zrealizowanej 

usługi 
Nazwa odbiorcy 

Wartość 
Inwestycji/ 
Powierzch

nia 
użytkowa 

Data 
wykonania 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
...............................                                 ............................................... 
        Data                                                          Podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 5 

 
Wykaz osób/podwykonawców, które będą wykonywać zamówienie 

i/lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Funkcja 

Imię i nazwisko 

osób, które będą 

wykonywać 

zamówienie i/lub będą 

uczestniczyć w 

wykonywaniu 

zamówienia 

Wymagane uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie bez 

ograniczeń w specjalności/ 

inne wymagania* 

 

Opis posiadanych 

kwalifikacji  

zawodowych i 

wykształcenia 

 

Opis posiadanego 

doświadczenia 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

Inspektor 
 konstrukcyjno-budowlana bez 

ograniczeń 

   

Inspektor 

 instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez 

ograniczeń  

   

Inspektor 

  instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń  

   

Inwestor 

zastępczy - 
Koordynator 

 nie dotyczy    

 

 

...............................                                                                                                   ............................................... 

        data                                                                            Podpis Wykonawcy 

 

 

 



Załącznik nr 5a 
…………………………….. 
    pieczęć Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  

Usługę zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach zadania.: 
„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych  

Kardio-Med Silesia w Zabrzu””   
 

oświadczamy, iż osoba/y wskazane w załączniku nr 5, tj:  
 
- imię i nazwisko ……………………..  

- imię i nazwisko ……………………..  

- imię i nazwisko ……………………..  

 
 
posiada/ją wymagane zapisami Rozdziału V.1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia uprawnienia.  
  
 
 
………………………                               …………………………………………..  
           data                                                                podpis Wykonawcy  

 
 
 
 

 
 

 


