
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

13-04-2018

Termin składania ofert

23-04-2018

Numer ogłoszenia

2768

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem:

1. poczty elektronicznej na adres office@kc.pl (w tytule wiadomości umieścić następujące informację ,,Nazwa i adres Wykonawcy……….. Znak sprawy: A.I-24-2-4/18”);

2. poczty tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera) na adres wskazany Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii al. Modrzewiowa 22, 30–224

Kraków (na kopercie/opakowaniu należy umieścić informacje: ,,Nazwa i adres Wykonawcy …………,,Wybór inwestora zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia

inwestycyjnego. Znak sprawy: A.I-24-2-4/18”);

3. osobiście w budynku nr 4 (Administracja) w Sekretariacie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii al. Modrzewiowa 22, 30–224 Kraków (w kopercie lub opakowaniu

na którym należy umieścić informacje: ,,Nazwa i adres Wykonawcy……….. „Wybór inwestora zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego”. Znak sprawy:

A.I-24-2-4/18”);

4. Oferty należy składać nie później niż do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00 na adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224

Kraków, osobiście budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie KCRiO, al. Modrzewiowa 22, 30–224 Kraków, bądź wysłać na adres e-mail: office@kcr.pl.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30-15:00.

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@kcr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Agnieszka Zielińska lub Pan Krystian Zgłobik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 12 428-73-04 (telefon czynny w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00).

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego - funkcji Inwestora zastępczego - nad realizacją

przedsięwzięcia inwestycyjnego: Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim

oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu

szpitalnym. Zamawiający powierza Inwestorowi zastępczemu wykonanie niniejszego zamówienia, a ten przyjmuje zobowiązanie do dokonywania czynności związanych z

pełnieniem obowiązków nadzoru inwestorskiego (inwestora zastępczego) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

wzór umowy z załącznikami. Inwestor zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie zawartej umowy i udzielonych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy

pełnomocnictw. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu zamówienia będą ustalane przez strony w toku jej realizacji. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze

środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1

Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia; Nr naboru RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16. Nr projektu

RPMP.12.01.02-12-0448/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków, Polska (Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na pełnienie inwestora zastępczego (wykonującego czynności polegające na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego)

nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie

Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po

leczeniu szpitalnym.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego - funkcji Inwestora zastępczego - nad realizacją
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przedsięwzięcia inwestycyjnego: Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim

oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu

szpitalnym. Zamawiający powierza Inwestorowi zastępczemu wykonanie niniejszego zamówienia, a ten przyjmuje zobowiązanie do dokonywania czynności związanych z

pełnieniem obowiązków nadzoru inwestorskiego (inwestora zastępczego) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami (w tym „Dokumentacja projektowa” oraz „Obowiązki Inwestora Zastępczego”), będący

załącznikiem nr 1 do ,,Zapytania ofertowego”. Zakres zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści ,,Zapytania ofertowego”, będącymi np. wynikiem

udzielonych odpowiedzi na zapytania.

3. Zamówienie nie jest podzielone na części (zadania). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją treści wzoru umowy przez Wykonawcę.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71540000-5 Usługi zarządzania budową 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71310000-4 Doradcze usługi

inżynieryjne i budowlane.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Realizacja przedmiotu umowy następuje – od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego tj. usunięcia wszystkich wad i usterek

stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i rozliczenia kosztów oraz zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania Inwestycji i uzyskania

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie a także zatwierdzenia końcowego rozliczenia w instytucjach współfinansujących nie dłużej jednak niż 3 lata od daty podpisania umowy.

Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, 01-09-2017 r. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia

realizacji projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, 31-12-2018 r. Z uwagi na wydłużenie procedury oceny wniosku o dofinansowanie, przewiduje się zmianę

terminu rozpoczęcia fazy inwestycyjnej oraz terminu rzeczowego i finansowego rozliczenia zadania, proporcjonalnie do okresu określonego we wniosku o dofinansowanie; -

zgodnie z § 2 wzoru umowy.

2. Zamawiający będzie uprawniony do zawieszenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku braku realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych, łącznie na okres

nie dłuższy niż sześć miesięcy. Inwestorowi zastępczemu nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy. W takim wypadku termin realizacji przedmiotu umowy

może ulec wydłużeniu o okres faktycznego zawieszenia jej realizacji.

3. W okresie zawieszenia, o którym mowa w pkt. 2, Inwestor zastępczy nie będzie zobowiązany do realizacji swoich obowiązków za wyjątkiem czynności polegających na

zabezpieczeniu interesów Zamawiającego oraz tych niecierpiących zwłoki, których zaniechanie mogłoby spowodować szkodę po stronie Zamawiającego lub właścicieli

sąsiadujących nieruchomości bądź też niebezpieczeństwo osób biorących udział przy realizacji inwestycji.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami.

Zapytanie ofertowe (Zaproszenie do składania ofert) wraz z załącznikami zostały publikowane na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka inne konkursy) -

http://www.kcr.pl/210,inne-2018.html

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy z załącznikiem "Obowiązki Inwestora zastępczego"

Zalącznik do umowy "Dokumentacja projektowa"

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniają warunki w zakresie: - posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej, - nie pozostają w związku z Zamawiającym, zgodnie z oświadczeniem o

braku powiązań,

w szczególności muszą posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego i/lub Inżyniera Kontraktu i/lub Menadżera Projektu dla

budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej, sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /POKB/ w grupie 126

(ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej), o wartości robót co

najmniej 5 000 000,00 zł brutto.

Uwaga: budowa/przebudowa/rozbudowa – rozumiane są zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi tj.:

a) dysponują osobą (zdolną do wykonania zamówienia) pełniącą funkcję Kierownika Zespołu (tzw. Ekspert Zespołu/Koordynator), posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późn.zm.) oraz

która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego

instytucją kultury (w rozumieniu art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.);

b) dysponują osobą (zdolną do wykonania zamówienia) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane);

c) dysponują osobą (zdolną do wykonania zamówienia) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane).

Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane w lit. a) – lit. c).

Warunki zmiany umowy

Zmiany zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia (§ 21 wzoru umowy).

UWAGA: Zapytanie ofertowe (Zaproszenie do składania ofert) wraz z załącznikami zostały publikowane na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka inne konkursy) -

http://www.kcr.pl/210,inne-2018.html
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik

nr 2 do ,,Zapytania ofertowego”.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub

równoważnym, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 3 do ,,Zapytania ofertowego”.

4. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ,,Zapytania

ofertowego”.

5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba

reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej lub równoważnym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane według kryterium: najniższa cena brutto 100 pkt (100%). Do oceny ofert przyjmuje się ceny brutto ofert. Sposób przyznawania punktów został opisany w

"Zapytaniu ofertowym" (Zaproszenie do składania ofert).

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo i nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Adres

Al. Modrzewiowa 22

30-224 Kraków

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

+48 12 428-73-04

Fax

+48 12 425-12-28

NIP

6771703375

Numer naboru

RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
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