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Ogłoszenie

Numer

2021-27258-65139

Id

65139

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.04.02.02-10-0055/17 - Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac 
termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego

Tytuł

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku A ZSP nr 2 
CKZ  w Łowiczu

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 
1) Zmiana terminu wykonania Umowy: 
a) na skutek zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót 
budowlanych,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, 
że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
2) Zmiana osoby/osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia 
i wskazanych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 
za uprzednią zgodą Zamawiającego, która może być wyrażona po spełnieniu warunków określonych w § 7 
ust. 4. umowy.
3)� Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. Przez pojęcie siły wyższej strony uznają wydarzenie lub okoliczność o charakterze 
nadzwyczajnym, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec 
przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny, stany 
nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, 
zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy,
4)� W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa 
szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, 



Wygenerowano: 2021-08-19 12:53 Strona 2 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku A ZSP nr 2 CKZ  w Łowiczu

w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa 
w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanych dalej 
Okolicznościami, jeżeli Okoliczności uniemożliwiają wykonywanie zamówienia i są niezależne od Stron, w 
szczególności, jeżeli pracownicy Wykonawcy nie będą mogli świadczyć pracy w związku z Okolicznościami 
a decyzja ta będzie podjęta przez właściwy organ, a nie przez Wykonawcę.
2. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do żądania zmiany Umowy na podstawie wskazanej 
w niniejszej Umowie, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
3.�Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wszelkich 
dokumentów oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia 
lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
4.�W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Strona powiadomi drugą Stronę 
o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-19
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
5. Załącznik nr 4- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
6. Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-08-19

Data ostatniej zmiany

2021-08-19

Termin składania ofert

2021-08-27 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-09



Wygenerowano: 2021-08-19 12:53 Strona 3 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku A ZSP nr 2 CKZ  w Łowiczu

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30 ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
NIP: 8341882519

Osoby do kontaktu

Magdalena  Żurawska
tel.: 468115365
e-mail: przetargi@powiatlowicki.pl

Rafał Pawłowski
tel.: 468115365
e-mail: przetargi@powiatlowicki.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Nadzór inwestorski  nad termomodernizacją budynku A ZSP nr 2

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne
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Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku 
A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łowiczu wraz z modernizacją kotłowni w budynku C budynku A ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu 
w specjalnościach: 
1.1 konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
1.2.�instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
1.3.�instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 
2.�Zamówienie będzie wykonywane od podpisania umowy w sprawie pełnienia nadzoru 
inwestorskiego oraz złożenia oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego 
do 31.12.2021 r. lub do zakończenia realizacji robót objętych nadzorem.
3.�Miejsce wykonywania robót objętych nadzorem:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łowiczu
ul. Blich 10
99-400 Łowicz.

Kody CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

łowicki

Gmina

Łowicz

Miejscowość

Łowicz

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

1.�Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 

1.1. dysponuje osobą, która będzie sprawowała funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz funkcję koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego,  posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*, posiadającą prawo 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie. 

1.2. dysponuje osobą, która będzie sprawowała funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  posiadającą łącznie: uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń *, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie.

1.3. dysponuje osobą, która będzie sprawowała funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń*, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie.

* Przez ww. uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  z dnia 29 kwietnia 2019 
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 
lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 tj.). W przypadku osób, które są obywatelami 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
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o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j.), osoby 
wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły 
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały 
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług 
transgranicznych.
Określenie „bez ograniczeń” dotyczy robót stanowiących przedmiot nadzoru.
2.�Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji 
zawartych w wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Ww. dokument należy złożyć 
wraz z ofertą. Zamawiający nie dopuszcza uzupełniania tego dokumentu 
w przypadku, gdy nie zostanie złożony z ofertą i/lub będzie zawierać błędy i/lub nie będzie 
z niego wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium A: Cena 
Waga kryterium 94%
Do obliczenia liczby punktów zamawiający zastosuje wzór wskazany w zapytaniu ofertowym.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium B: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia���
Waga kryterium 6%
Do obliczenia liczby punktów zamawiający zastosuje wzór wskazany w zapytaniu ofertowym.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-08-19 - data opublikowania

-> 2021-08-27 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


