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SPZZOZ.ZP/17/2019			         	             Przasnysz, 19.03.2019 r 




Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie              art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zaprasza do złożenia oferty na „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego” na  konkurs  w ramach programu RPMA.04.02.00-14-a903/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną: Działanie 4.2 Efektywność energetyczna: Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. Tytuł projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”, 
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,                        ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania:
„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”

Kod CPV: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego, 71.54.00.00-5 – usługi zarządzania budową.

Opis przedmiotu zamówienia:
A.
1. Przygotowanie technicznego opisu przedmiotu zamówienia, który zawierać będzie:
a) opis techniczny, technologię, parametry, zakres rzeczowy zagadnień objętych termomodernizacją
	Docieplenie ścian zewnętrznych bryły A, B, C – ustalić system docieplenia, jego parametry oraz aranżację wyprawy tynkowej

Docieplenie stropów- ustalić parametry wełny, podać sposób wykonania docieplenia,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku głównym szpitala – ustalić parametry okien i ich rozwiązania techniczne,
Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED – ustalić parametry opraw i sposób ich montażu,
Montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 40kW- ustalić parametry oraz rozwiązania konstrukcji montażowej i włączenie do systemu energetycznego szpitala,
Modernizacja źródła ciepłej wody – ustalić:
- parametry solarów – rozwiązanie konstrukcyjne ich montażu, włączenie w system CWU szpitala,
- ustalić parametry pompy ciepła, która korzystać będzie z istniejących wymienników gruntowych,
- zakres robót technologicznych w obiekcie kotłowni.
2. Elementy wymienione w pkt.1 należy zbilansować tj. porównać do ilości zawartych we „wniosku” oraz ustalić faktyczne potrzeby, które wynikać będą z wykonanych obmiarów z natury.
3. Zakres robót opisanych w pkt. 1 i 2 należy wycenić wg. aktualnych cen.
4. Zakres rzeczowy opisany wyżej zawarty jest:
   - we „wniosku”,
   - w audycie energetycznym
   Przy ustalaniu zakresu rzeczowego należy brać pod uwagę stan faktyczny w obiektach szpitalnych.
5. Na podstawie w/w danych należy opracować dla każdego zagadnienia Program Funkcjonalno Użytkowy ( PFU)
Pkt. 1-5 zostaną wykorzystane do opracowania SIWZ, który będzie miał na celu wyłonienie wykonawcy robót. Składający ofertę będzie brał udział w jego opracowaniu.
Termin przygotowania  zagadnień wymienionych w pkt.1-5 do 30.04.2019 r.
Wartość inwestycji, która podlegać będzie obsłudze w zakresie inwestora zastępczego szacuje się na kwotę około 6.601.160,00 zł.  

Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlano-montażowych.
B.
Działania realizowane w ramach niniejszego zamówienia to:
	Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane               i innymi obowiązującymi przepisami, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach.
Koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę             i Podwykonawców.
Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacja zadań określonych w niniejszym zapytaniu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonanych  robót            i zgodności z dokumentacją projektową.
Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności.
Wzywanie w razie potrzeby projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inwestora i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p-pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane              i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji.
Prowadzenie narad roboczych na terenie Inwestycji oraz kontrola ustaleń z tych narad,
Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań itp.
Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
Dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych i zobowiązuje się do:
- stwierdzenia gotowości do odbioru,
- przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych, odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu,
- egzekwowanie od Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatami, atestami oraz pełne dokumentacji  powykonawczej,
- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji i instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji.
	Dokonywanie czynności sprawdzenia wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez Wykonawcę.

Sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy, a także dokumentów które będą załącznikami do tych faktur ( w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym.
Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji.
Rozliczenie końcowe Inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia środków pochodzących z różnych źródeł
Warunki udziału
Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest:
	doświadczenie techniczne i zawodowe: 

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy robotach przewidzianych projektem termomodernizacja w przygotowaniu:
- zakresów rzeczowych
- opisów technicznych,
- przedmiarów i wycen finansowych 
lub projektów technicznych które zawierają w/w zakres robót
Wykonawca musi się wykazać min. 3 usługami jw., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Każda z tych usług powinna mieć charakter porównywalny z przedmiotem zamówienia min jedna przy realizacji inwestycji z klasy 1264 PKOB, a wartość robót objętych nadzorem dla których pełniona była funkcja inwestora zastępczego nie może być mniejsza niż 5 000 000,00 zł brutto każda. Fakt wykonania takich robót musi być potwierdzony dwoma niżej wymienionymi dokumentami: 
   1) wykazem zawierającym następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę  i adres budowy, podstawowe dane charakteryzujące budynek, opis nadzorowanych robót budowlanych, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót budowlanych – zał. nr 2
   2) dowodami potwierdzającymi, że zarówno usługa jak              i roboty zostały wykonane z należytą starannością. 
Dowodami są: 
	poświadczenie (referencje)

oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

 2. potwierdzenie dysponowania co najmniej 4 osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 
	osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego, lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego:
- posiada min. 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

- posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru min. 1 inwestycji z klasy 1264 PKOB o wartości min. 5 mln zł.
	osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego:

- posiada min. 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
- posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru min. 1 inwestycji z klasy 1264 PKOB o wartości min. 5 mln zł.
- posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy montażu ogniw fotowoltaicznych o mocy min. 40kW
	osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania w specjalności instalacyjnej zakresie instalacji sanitarnych, do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

- posiada min. 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
- posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru min. 1 inwestycji z klasy 1264 PKOB o wartości min. 5 mln zł.
- posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy montażu instalacji kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.
·	osobą posiadająca wyższe wykształcenie oraz posiadająca doświadczenie w rozliczaniu inwestycji realizowanej ze środków pochodzących z funduszy UE o wartości min. 5 mln zł.

	warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 1 mln zł.



Kryterium oceny:
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
	Cena – 100 %


Ad. 1 
Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:
 
              najniższa cena ofertowa brutto x 100
C =     -----------------------------------------       x  100%
  		 cena oferty badanej brutto


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert w sytuacji gdy:
- zaoferowana cena, zdaniem Zamawiającego nie będzie gwarantowała należytego wykonania zamówienia.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do zapytania.
Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu,                    ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz,  pok. Z110 lub pocztą.
Forma złożenia ofert:
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów – zgodnie z zał. nr 1 . Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 
Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę. 
Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem:










Do w/w oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
- oferta cenowa – wg załącznika nr 1
- wykaz usług – załącznik nr 2
- wykaz osób – załącznik nr 3
- wzór umowy wg załącznika nr 4
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 1 mln zł.
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
-  wypełnione załączniki wynikające z niniejszego zapytania.

nazwa Wykonawcy
adres Wykonawcy
				SPZZOZ
				Ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz

„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego”

Nie otwierać przed dn. 28.03.2019 r  godz. 10:00



Termin wykonania 
Od daty podpisania umowy do 30.06.2020 r. 
Termin złożenia ofert:
28.03.2019 r. do godziny 10:00
( podpis Zamawiającego)

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.





Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA


Dane Wykonawcy
Nazwa firmy / Nazwisko i imię  ......................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Tel. ...................................... fax. ................................ e-mail .....................................................
NIP: .................................................................... REGON: .........................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy niniejszą ofertę na:
 
„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego”


Wartość netto: ……………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT: …………………..

Wartość brutto: ………………….
(słownie: …………………………………………………………………………………………………)



Zobowiązania Wykonawcy
1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.



......................................................
(pieczątka i podpis)







Załącznik nr 2


................................................
  (pieczęć wykonawcy)



WYKAZ  USŁUG

Wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie


Przedmiot usługi 

Wartość usługi  brutto

Data wykonywania usługi 

Nazwa i siedziba 
Zamawiającego,
 

































Do wykazu należy dołączyć dowody,  że zamówienia te zostały wykonane należycie.



....................................., data ……………. 2019 r.                                                                    
           (miejscowość)

………...............................................
                                                                                                                                                        (pełnomocny przedstawiciel wykonawcy)







Załącznik nr 3





................................................
(pieczęć wykonawcy)



WYKAZ OSÓB
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Imię i nazwisko
Uprawnienia
Doświadczenie




























Do wykazu należy dołączyć oświadczenia, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia. 


....................................., data ……………. 2019 r.                                                                    
           (miejscowość)

………...............................................
                                                                                                                                                        (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)








Załącznik nr 4
UMOWA nr ………./2019

na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla zadania:

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”

zawarta w dniu ……….. r. w Przasnysz pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą w Przasnyszu ul. Sadowa 9
wpisanym pod numerem KRS: 0000137844
NIP: 761 – 13 – 33- 881,  REGON: 000302480,
zwany w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego występuje:
Jerzy Sadowski – Dyrektor SPZZOZ 

a

……………………………….

będącym płatnikiem podatku VAT (NIP 758-233-22-86),
zwany w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
	..................................................     -   .......................................

..................................................     -   .......................................

Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania w przedmiocie pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla zadania: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”
w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy, oraz na podstawie:
dokumentacji zapytania, 
	oferty Wykonawcy,
strony zawierają umowę, zwana w dalszej części Umową, następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.  „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”
, zwanego dalej „Inwestycją”, określone szczegółowo w dalszej części umowy, polegających na wykonaniu czynności zastępstwa inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego w trakcie przeprowadzania robót budowlano-montażowych.
Realizacja inwestycji, o której mowa w ust. 1 jest współfinansowana z niżej wymienionych źródeł:
  1) RPO MA
 2) dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu
 3) wkładu własnego SPZZOZ w Przasnyszu



§2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA ZASTĘPCZEGO.
Wykonawca pełniąc czynności objęte umową działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. W ramach tych czynności Wykonawca upoważniony jest do podejmowania wszelkich czynności i decyzji niezbędnych do wykonania obowiązków określonych niniejszą umową z zastrzeżeniem ust. 3.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub zaniechania czynności objętych niniejszą umową.
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcom Robót Budowlanych i Projektantom poleceń wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych.
Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, pełnomocnictw. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji.
Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 4 Zamawiający zobowiązuje się udzielić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pełnomocnictwa, które będzie niezwiązane z przedmiotem umowy lub nie będzie leżało w kompetencji Wykonawcy.
Wymienione w ust. 4 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

§3
OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO.

Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego określonych w §1 zalicza się:
A.
1. Przygotowanie technicznego opisu przedmiotu zamówienia, który zawierać będzie:
a) opis techniczny, technologię, parametry, zakres rzeczowy zagadnień objętych termomodernizacją
	Docieplenie ścian zewnętrznych bryły A, B, C – ustalić system docieplenia, jego parametry oraz aranżację wyprawy tynkowej

Docieplenie stropów- ustalić parametry wełny, podać sposób wykonania docieplenia,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku głównym szpitala – ustalić parametry okien i ich rozwiązania techniczne,
Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED – ustalić parametry opraw i sposób ich montażu,
Montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 40kW- ustalić parametry oraz rozwiązania konstrukcji montażowej i włączenie do systemu energetycznego szpitala,
Modernizacja źródła ciepłej wody – ustalić:
- parametry solarów – rozwiązanie konstrukcyjne ich montażu, włączenie w system CWU szpitala,
- ustalić parametry pompy ciepła, która korzystać będzie z istniejących wymienników gruntowych,
- zakres robót technologicznych w obiekcie kotłowni.
2. Elementy wymienione w pkt.1 należy zbilansować tj. porównać do ilości zawartych we „wniosku” oraz ustalić faktyczne potrzeby, które wynikać będą z wykonanych obmiarów z natury.
3. Zakres robót opisanych w pkt. 1 i 2 należy wycenić wg. aktualnych cen.
4. Zakres rzeczowy opisany wyżej zawarty jest:
- we „wniosku”,
- w audycie energetycznym
Przy ustalaniu zakresu rzeczowego należy brać pod uwagę stan faktyczny w obiektach szpitalnych.
5. Na podstawie w/w danych należy opracować dla każdego zagadnienia Program Funkcjonalno Użytkowy ( PFU)
Pkt. 1-5 zostaną wykorzystane do opracowania SIWZ, który będzie miał na celu wyłonienie wykonawcy robót. Składający ofertę będzie brał udział w jego opracowaniu.
Termin przygotowania  zagadnień wymienionych w pkt.1-5 do 30.04.2019 r.
B.
Działania realizowane w ramach niniejszego zamówienia to:
	Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach.
Koordyno9wanie prac wykonywanych przez Wykonawcę i Podwykonawców.
Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacja zadań określonych w niniejszym zapytaniu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonanych  robót i zgodności z dokumentacją projektową.
Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności.
Wzywanie w razie potrzeby projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inwestora i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p-pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji.
Prowadzenie narad roboczych na terenie Inwestycji oraz kontrola ustaleń z tych narad,
Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań itp.
Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
Dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych i zobowiązuje się do:
- stwierdzenia gotowości do odbioru,
- przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych, odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu,
- egzekwowanie od Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatami, atestami oraz pełne dokumentacji  powykonawczej,
- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji i instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji.
	Dokonywanie czynności sprawdzenia wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez Wykonawcę.

Sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy, a także dokumentów które będą załącznikami do tych faktur ( w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym.
Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji.
Rozliczenie końcowe Inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia środków pochodzących z różnych źródeł.  

§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO.

Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji Inwestycji w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego jej wykonania.
Terminowa zapłata faktur Generalnemu wykonawcy, po uprzednim sprawdzeniu                          i zatwierdzeniu przez Wykonawcę,
Terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonych przez niego faktur,
Pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu,
Powiadamianie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z Generalnym wykonawcą..
Udzielanie Wykonawcy w terminie do dwóch tygodni odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy.
Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie tych prac,
Udział w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu,
Pokrycie kosztów:
	postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Wykonawcy,

ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcą, aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą, przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu.

§ 5
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Umowę zawiera się na czas określony. 
Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia strony uznają dzień podpisania umowy. 
	Za termin zakończenia umowy uznany będzie termin zakończenia i rozliczenia robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru. Planuje się, że roboty realizowane będą w terminie do 30.04.2020 r.. 

§ 6
INSPEKTORZY NADZORU
Obowiązki inspektorów nadzoru z ramienia Wykonawcy wykonywać będą następujące osoby:
	Osoba posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno - budowlanej: …………………………………………
	Osoba posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej: ……………………………………………………
	Osoba posiadającą uprawnienia branży elektrycznej: ……………………………………………
	Osoba posiadającą wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w rozliczaniu inwestycji realizowanej ze środków pochodzących z UE ………………………………………….

	Jako koordynatora pracy inspektorów nadzoru na budowie zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego Wykonawca wyznacza:.......................................................

Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze Strony Zamawiającego wyznacza się: …………………………………………...

§ 7
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie czynności Inwestora zastępczego objętych niniejszą umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto …………….. zł,
słownie: ……………………………………………………...
przy stawce podatku VAT 23 %.
	Wynagrodzenie, będzie wypłacane proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowego i finansowego robót realizowanych w ramach nadzorowanych budowy.  

Faktury przejściowe i końcowa za pełnienie czynności Inwestora zastępczego będą realizowane w terminie 30-tu dni od daty ich otrzymania, przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy:.............................................................
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada
 NIP 761 – 13 – 33- 881 oraz, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP .................................. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

 8
PRZERWA W REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne, wyłącznie do dnia wstrzymania robót budowlanych.
   
 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI – KARY UMOWNE

Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są, szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace przygotowawcze oraz prace związane z wykonaniem Inwestycji, a w szczególności: Generalnego wykonawcy i Podwykonawców robót, chyba, że nie nastąpiły z winy Wykonawcy.
Obowiązek Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar/kary umownej nie jest uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego.
Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją Inwestycji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne winy i zaniedbania.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie odszkodowania, na ogólnych zasadach, zgodnie z art. 471 KC.
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w  § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust 1. niniejszej Umowy. 
Kara umowna nie przysługuje Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w wyniku nie uzyskania przez niego dofinansowania z Instytucji Finansującej.
Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki umowne równe odsetkom ustawowym po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Zamawiającego.
	Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.


§10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może od Umowy odstąpić bez wyznaczenia dodatkowego terminu jeżeli Wykonawca:
	Nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z umowy,

nie wykonuje przedmiotu Umowy lub przedmiot Umowy wykonuje w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową,
	został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.
2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.       

 §11
W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:
	zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

kiedy zaistnieją okoliczności  w których wprowadzenie zmian do umowy nie pogorszy warunków umowy lub będzie korzystne dla Zamawiającego, a których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania.
	Zmiany wymienione w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 3), mogą być dokonywane na wniosek wykonawcy w formie aneksu do umowy.
	Strony dopuszczają również zmiany w umowie w przypadku:
	zmiany adresu siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy

zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy
	zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.
zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
- pomimo 3 krotnego wezwania nie wykonuje czynności związanych z nadzorem nad wykonywanymi robotami
- kiedy pomimo jednokrotnego wezwania nie realizuje zagadnień z pkt A § 3 niniejszej umowy


§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień w ust.3.
	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 Prawo zamówień publicznych).  
	Wykonawca może przenieść prawa, wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  
Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
dokumentacja przetargowa,
	oferta Wykonawcy.



ZAMAWIAJĄCY :
               WYKONAWCA :




