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Oznaczenie sprawy: 33/REG/2022 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień  
pozaustawowych 
 

 
                                                                                                         Radom, dnia 28.10.2022 r. 

           
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zamawiający – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym zaprasza do złożenia oferty na: Sprawowanie 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach 
realizacji zadania o nazwie „Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychniowicach” – 
33/REG/22.  
 
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1.Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach zadania pn. „Przyjazne ogrodzenie szpitala 
w Krychnowicach”. 
1.1.Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem, dostępny jest w dokumentacji przetargowej 
dot. zadania pn. „Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowiach ” na terenie SWPZZPOZ w 
Radomiu, zamieszczonej na stronie zamawiającego tj. https://miniportal.uzp.gov.pl 
Nadzór inwestorski dotyczył będzie kwalifikacji w branży: 
 

a) konstrukcyjno – budowlanej z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37c, ustawy z 
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

b) osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37b, ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 z późn. zm.).  
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne branże. 
 
2.Termin wykonania zamówienia: - do 15.12.2022 r. nie krócej jednak niż do dnia 
wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót 
budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót 
budowlanych. 

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę, że ten dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia , w szczególności wskazania w załączniku do oferty, że dysponuje 
osobami które zapewnią nadzór nad robotami budowlanymi: 

1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami  
budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  

2) kwalifikacje, o których mowa w art. 37b, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r, poz. 840 z późn. zm.), 
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3) kwalifikacje, o których mowa w art. 37c, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r, poz. 840 z późn. zm.), 

4) Zamawiający wymaga by imiona i nazwiska w//w osób zostały przez Wykonawcę 
wskazane w załączniku do oferty. 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji)  
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  
3) kwalifikacje, o których mowa w art. 37b, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r, poz. 840 z późn. zm.), 
4) kwalifikacje, o których mowa w art. 37c, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r, poz. 840 z późn. zm.), 

2) wykaz usług (dot: robót budowlanych o wartości min. 500 000,00 zł. w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego kwalifikacje o których mowa w art. 37c 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) wykonanych 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 (w przedmiotowym 
postępowaniu w wykazie należy wskazać usługi potwierdzające spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej), (wzór stanowi załącznik 
nr 2) 

Dowody określające czy usługi o których mowa w pkt 2) zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. 

3) wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia (wzór stanowi zał. nr 3) 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z wykonawcami:  
 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną.  
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są: 
 Anna Krupa tel. (48) 332-46-02, e-mail: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
 Robert Miśkowski tel. (48) 332-45-14 email: 
robert.miskowski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
 
6.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania 
ofert. 
 
7.Opis sposobu przygotowywania ofert: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie 
 sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym jako Załącznik 


