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KONKURS OFERT NA: 

 

WYKONANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ DLA 

KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILTIACJI I ORTOPEDII PRZY 

AL. MODRZEWIOWEJ 22 W KRAKOWIE  
 

WARUNKI UDZIAŁU 
 

1. Organizator konkursu:  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII,                 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22  

2. Rodzaj zamówienia – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie koncepcji modernizacji obiektów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii w zakresie:  

a) termomodernizacja cieplna budynków szpitala. 

b) regulacja i modernizacja instalacji c.o. oraz cwu obiektów. 

c) modernizacja sieci ciepłowniczej. 

d) modernizacja istniejącej kotłowni z ewentualnym  zastosowaniem kolektorów 

słonecznych, modułów pv oraz modułów pvt. 

e) system zdalnego sterowania oraz monitoringu z archiwizacją danych systemu 

grzewczego. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) Wykonanie prac przedprojektowych w postaci inwentaryzacji obiektów 

istniejących i sporządzenie programu inwestorskiego, 

b) Wykonanie audytu energetycznego w zakresie budynków szpitala oraz źródła 

ciepła i możliwości zastosowania źródeł energii odnawialnej wraz z wyborem 

wariantu optymalnego. 3 egz.  

Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla każdego obiektu, w 

oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który zakładać będzie wyposażenie 

obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach 

efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z planowaną 

termomodernizacją; 

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora 

energetycznego. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego 

określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 

2009 r. Nr 43, poz. 346); 

c) Wykonanie koncepcji techniczno finansowej wraz z obliczeniem kosztów 

inwestycyjnych oraz efektu ekologicznego dla wybranego w audycie wariantu 

optymalnego. 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI          

I ORTOPEDII 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 



d) Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, modernizacji obiektów 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w zakresie:  

-termomodernizacja cieplna budynków szpitala. 

- regulacja i modernizacja instalacji c.o. oraz cwu obiektów. 

- modernizacja sieci ciepłowniczej. 

- modernizacja istniejącej kotłowni z ewentualnym  zastosowaniem kolektorów 

słonecznych, modułów pv oraz modułów pvt. 

- system zdalnego sterowania oraz monitoringu z archiwizacją danych systemu 

grzewczego, który może zostać wykorzystany do ogłoszenia zamówienia 

publicznego 

e) Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków poprzez uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wstępnego uzgodnienia/opinii Miejskiego Konserwatora 

Zabytków 

5. Kryteria: 
a) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami niniejszej dokumentacji.  

b) O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności. 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował, osobami posiadającymi prawo do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. 

odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń 

w specjalności: 

 konstrukcyjno – budowlanej – osoba ta powinna wykazać się wykonaniem 

min. dwóch projektów obejmujących termomodernizacje budynków oraz 

dwóch projektów obejmujących konstrukcje wsporcze pod kolektory 

słoneczne, 

 instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych – osoba ta powinna wykazać się wykonaniem min. 

jednego projektu obejmującego instalację fotowoltaiczną pv oraz min. jednego 

projektu obejmującego instalację kolektorów hybrydowych typy pvt, 

 instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - osoba ta powinna wykazać się 

wykonaniem min. jednego projektu obejmującego instalację fotowoltaiczną pv 

oraz min. jednego projektu obejmującego instalację kolektorów słonecznych, 

 dodatkowo Wykonawca musi dysponować audytorem, który będzie brał udział 

w realizacji zamówienia. 

 dodatkowo Wykonawca musi dysponować minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia WKZ do kierowania robotami budowlanymi w obiektach 

zabytkowych lub posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę na budowie przy 

nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych nieruchomych 

 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie 

zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 932) lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) tj. osoby, 

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 



w przepisach odrębnych lub spełniającymi wymogi, o których mowa w art.20a ustawy 

z dnia 15.12. 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów.  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą 

posiadającą wszystkie opisane uprawnienia, lub odpowiednio osobami posiadającymi 

poszczególne uprawnienia oddzielnie. 

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia może zostać spełniony łącznie przez 

wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub łącznie przy udziale 

zasobów przekazanych przez podmioty trzecie. 

Na potwierdzenie powyższych zapisów, Wykonawca musi złożyć oświadczenie 

zgodne z załącznikiem warunków konkursu. Ocena spełnienia warunku, będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu 

potencjału kadrowego oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

c) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia 

niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie 

wykonał co najmniej : 

 Wykonanie min. 1 dokumentacji projektowo- kosztorysowych modernizacji 

systemu grzewczego obiektów szpitalnych zawierających modernizację źródła 

ciepła o mocy min. 0,8 MW wraz z siecią cieplną, modernizację instalacji c.o. 

z zastosowaniem zaworów regulacyjnych oraz instalację kolektorów 

słonecznych. 

 Wykonanie min. 1 dokumentacji projektowo- kosztorysowych modernizacji 

systemu grzewczego obiektów szpitalnych zawierających modernizację źródła 

ciepła o mocy min. 0,8 MW wraz z siecią cieplną, modernizację instalacji c.o. 

z zastosowaniem zaworów regulacyjnych oraz instalację fotowoltaiczną. 

 Wykonanie min. 2 dokumentacji projektowo- kosztorysowych instalacji 

modułów fotowoltaicznych o mocy min. 60 kW z których przynajmniej jedna 

została zrealizowana. 

 Wykonanie min. 2 dokumentacji projektowych zawierających instalację 

modułów hybrydowych o mocy min. 20 kW, z których min. 1 została 

zrealizowana. 

 Wykonanie min. 1 audytu energetycznego stanowiącego podstawę 

sporządzenia wniosku o dofinansowanie środków finansowych z WFOŚ lub 

UE.  

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

e) Prawomocne decyzje i ustalenia dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane 

będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

6. Oferta złożona do zapytania ofertowego powinna zawierać: 

a. Imię i nazwisko, lub nazwę (firmę) oferenta; adres siedziby oferenta, telefon;  

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

c.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej nić 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 



d.  Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawione nie wcześniej nić 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

e. Dokumenty stwierdzające, że osoba, która będzie realizowała przedmiot 

zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie: 

 konstrukcyjno – budowlanej – osoba ta powinna wykazać się wykonaniem 

min. jednego projektu obejmującego termomodernizację budynku i jednego 

projektu obejmującego konstrukcję wsporczą pod kolektory słoneczne, 

 instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych – osoba ta powinna wykazać się wykonaniem min. 

jednego projektu obejmującego instalację fotowoltaiczną pv oraz min. jednego 

projektu obejmującego instalację kolektorów hybrydowych typy pvt, 

 instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - osoba ta 

powinna wykazać się wykonaniem min. jednego projektu obejmującego 

instalację fotowoltaiczną pv oraz min. jednego projektu obejmującego 

instalację kolektorów słonecznych, 

 dodatkowo Wykonawca musi dysponować audytorem, który będzie brał 

udział w realizacji zamówienia. 

 dodatkowo Wykonawca musi dysponować minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia WKZ do kierowania robotami budowlanymi w obiektach 

zabytkowych lub posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę na budowie 

przy nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych nieruchomych 

Na potwierdzenie należy dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy, wykaz 

osób, zgodnie z załączonymi wzorami oraz aktualne zaświadczenia z Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa o wpisaniu na listę członków izby samorządu 

zawodowego osoby, która będzie realizowała przedmiot zamówienia. 

f. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert usług, 

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

odpowiadających prac: 

 Wykonanie min. 1 dokumentacji projektowo- kosztorysowych modernizacji 

systemu grzewczego obiektów szpitalnych zawierających modernizację źródła 

ciepła o mocy min. 0,8 MW wraz z siecią cieplną, modernizację instalacji c.o. 

z zastosowaniem zaworów regulacyjnych oraz instalację kolektorów 

słonecznych. 

 Wykonanie min. 1 dokumentacji projektowo- kosztorysowych modernizacji 

systemu grzewczego obiektów szpitalnych zawierających modernizację źródła 

ciepła o mocy min. 0,8 MW wraz z siecią cieplną, modernizację instalacji c.o. 

z zastosowaniem zaworów regulacyjnych oraz instalację fotowoltaiczną. 

 Wykonanie min. 2 dokumentacji projektowo- kosztorysowych instalacji 

modułów fotowoltaicznych o mocy min. 60 kW, z których przynajmniej jedna 

została zrealizowana. 

 Wykonanie min. 2 dokumentacji projektowych zawierających instalację 

modułów hybrydowych o mocy min. 20 kW, z których min. 1 została 

zrealizowana, 

 Wykonanie min. 1 audytu energetycznego stanowiącego podstawę 

sporządzenia wniosku o dofinansowanie środków finansowych z WFOŚ lub 

UE.  



wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

g. Akceptację warunków udziału w postępowaniu oraz oferowaną cenę w łącznej 

kwocie za wykonanie koncepcji modernizacji energetyki cieplnej obiektów 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na  załączonym Formularzu 

Oferty – załącznik nr 1 do warunków konkursu.  

h. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z2003r. nr 220, poz. 2174 z późn. zm.) oraz opłacenia 

składki z tego tytułu). 

i. Oświadczenie oferenta, że jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

j. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,  przy zachowaniu zasady 

jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu. 

k. Wykaz wykonanych usług, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w pkt.6 podpunkt  f warunków udziału   

sporządzony zgodnie z Wykazem wykonanych usług –  załącznik nr 2 do 

warunków konkursu.  

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim 

8. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za 

zgodność z oryginałem.  

9. Ocena spełnienia wymienionych warunków  udziału w postępowaniu 

dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez 

Wykonawcę oświadczeniach oraz dokumentach. 

10. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć do dnia 25.05.2015 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na 

Formularzu Oferty wraz z załącznikami w siedzibie Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków,  Budynek nr 4 

Administracja w sekretariacie. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 15:05. 

  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego 

wzoru:  

 

KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII , 

               AL. MODRZEWIOWA 22, 30 – 224 KRAKÓW - Znak postępowania:            

A.I.271– 11/15 

„Oferta na WYKONANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ 

DLA KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILTIACJI I ORTOPEDII PRZY 

AL. MODRZEWIOWEJ 22 W KRAKOWIE” 

 

11. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  

12. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową / kurierem decyduje data i 

godzina wpłynięcia do siedziby Zamawiającego. 

13. Jawne otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 25.05.2015 r. o godz. 12.30 w  Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków pokój nr 11. 

14. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 

 termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 52 dni od dnia podpisania 

umowy. 



15. Wykonawca zobowiązany będzie we wskazanym terminie wykonać prace wskazane   

w pkt.5 Warunków konkursu 

16. Kryteria wyboru ofert 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie kryterium :  

Cena  -  100%  

17.  Warunki płatności: 

 Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia w 

terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej  faktury VAT. 

 

18. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu: 

     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują      faksem lub drogą elektroniczną .  

Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu proszę kierować pisemnie na nr faksu:         

12 425-12-28 lub adres e-mail: office@kcr.pl.  Osobą upoważnioną do kontaktów ze 

strony Zamawiającego jest Pani Anna Studzińska- Szosler, tel.: 12 428 73 83. 

 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia  konkursu ofert na każdym 

jego etapie bez podania przyczyn, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu 

jakiekolwiek roszczenia. 

 

Załączniki: 

1) Formularz Oferty- załącznik nr 1   

2)  Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług-  załącznik nr 2 

3) Wykaz osób- załącznik nr 3 


