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Przetarg nieograniczony pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki 

okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2” 

 

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ) 
 

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Przetarg nieograniczony pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki 

okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2” 

 
 

1. Zamawiający:  

1.1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 

Kraków, ul. Strzelecka 2, NIP: 675-11-99-459, Fax: (12) 619-86-10, Zamówienia Publiczne, e-

mail: zp@dzieciecyszpital.pl 

1.2. Ogłoszenia o przetargu:  

1.2.1. Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19.08.2013 r. 

1.2.2. Data umieszczenia zamówienia na tablicy ogłoszeń zamawiającego i stronie 

internetowej: 19.08.2013 r. 

1.2.3. Strona internetowa, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ - 

www.dzieciecyszpital.pl . 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ - pzp. (t.j. Dz. 

U. z 2013 roku, poz. 907), a w sprawach nieuregulowanych przepisami pzp., ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). 

2.2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2.3. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków przyznanych przez Województwo 

Małopolskie oraz środków własnych Zamawiającego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące swym zakresem wymianę 

(demontaż wraz z dostawą i montażem nowych okien wraz parapetami) istniejącej stolarki 

okiennej na elewacji zachodniej  budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2, 31-503 Kraków zgodnie z 

dokumentacją projektową i dostosowaniem stolarki do wymogów dla szpitali pediatrycznych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012.739). 

3.2. Roboty budowlane, objęte przedmiotem zamówienia są realizowane w ramach projektu 

współfinansowanego przez Województwo Małopolskie i jest częścią zadania pn. „Wykonania 

robót budowlanych w zakresie przebudowy, zmiany sposobu użytkowania poddasza i nadbudowa 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. 

Strzeleckiej 2 w Krakowie (działka nr 5 obr. 51 – Śródmieście), wraz z budową zewnętrznego 

szybu windowego, budową tunelu podziemnego, przebudowa ramp zewnętrznych oraz 

przebudową i budową wewnętrznych instalacji: elektrycznych, sanitarnych (wod-kan, c.o.), 

wentylacji oraz gazów medycznych oraz odtworzenia dwóch pomieszczeń piwnic z 

przeznaczeniem na wentylatornię, kategoria obiektu: XI”, zgodnie z projektem architektoniczno-

budowlanym, opracowanym przez Kontrapunkt V- Projekt Zespół Projektowo Inwestycyjny, ul. 

Zabłocie 39, 30-701 Kraków i na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 2851/08 z dnia 12 

grudnia 2008 r. oraz pozwoleniem nr 767/08 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

3.3. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia został wskazany w: 

3.3.1.  dokumentacji projektowej pn. „Projekt przebudowy (modernizacji i nadbudowy) 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie 

przy ul. Strzeleckiej 2, działka nr 5, obr. 51 Śródmieście”, stanowiącej załącznik nr 2 do 

SIWZ,  

3.3.2. Programie prac konserwatorskich, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 

3.3.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ,  

3.3.4. Informacji BIOZ stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, 

mailto:zp@dzieciecyszpital.pl
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3.3.5. Przedmiarach robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1B do SIWZ. 

3.4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z należytą 

starannością oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

3.5. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie w ww. części budynku szpitala demontażu starych okien i montażu nowych  

trójwarstwowych z drewna klejonego (kwatera zewnętrzna) i jednowarstwowa kwatera 

wewnętrzna w raz z parapetami, z zachowaniem kształtu i podziału istniejących okien, w 

szczególności prace obejmują: 

-3.5.1. demontaż istniejących okien drewnianych, parapetów wewnętrznych;  

-3.5.2. transport nowych okien i parapetów drewnianych; 

-3.5.3. wywóz elementów demontowanych, w tym wywóz i utylizacja gruzu; 

-3.5.4. wykonanie i montaż nowych okien drewnianych z parapetami i klamkami z zamkiem 

na klucz do okien znajdujących się na oddziałach dziecięcych; 

- 3.5.5. wykonanie szpalet w związku z wymianą okien;  

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem;  

- 3.5.7. zabezpieczenie terenu budowy; i oznakowanie miejsca robót we własnym zakresie, 

- 3.5.8. wykonanie planu BIOZ 

- 3.5.9. wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach. 

Skrzydło zewnętrzne szklone szybami zespolonymi pakiet P2/6/4. 

Skrzydło wewnętrzne szklone szybą pojedynczą P2. 

Zawiasy i klamki należy wykonać w kolorze mosiężnym/„starego złota” lub w innym 

ustalonym z Zamawiającym.  

3.5.1. zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszystkich towarzyszących 

robót budowlanych oraz prac związanych z BHP. Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie robót budowlanych z materiałów wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3.6. Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o projekt architektoniczno-

budowlany, o którym mowa w pkt 3.3.1 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ), STWiORB 

(załącznik nr 2 do SIWZ).  

3.7. Z uwagi, że budynek przy ul. Strzeleckiej 2 jest częścią składową Układu Urbanistycznego 

„Wesołej” wpisanego do Rejestru Zabytków pod nr Zabytków pod nr A-592 z dnia 

31.12.1976 r., prace objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane pod nadzorem 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu 

administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 

3.7.1. W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wynikające z 

lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania: w budynku 

prowadzona jest działalność świadczenia usług medycznych – czynny Szpital. Wykonawca 

zobowiązany jest zatem do wykonywania wszystkich prac w sposób jak najmniej 

zakłócający funkcjonowanie obiektu budowlanego, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym 

harmonogramem robót: 

3.7.2. w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca sporządzi i 

uzgodni z zamawiającym harmonogram robót z uwzględnieniem warunków realizacji w 

szczególności: dostępności obiektu w dni tygodnia od poniedziałku do soboty 

3.7.3. budynek będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia. Dostępność 

obiektu będzie utrudniona z uwagi na charakter obiektu (brak dostępu do wszystkich 

pomieszczeń jednocześnie), który przez okres wykonywania robót będzie czynny wobec 

osób pracujących i hospitalizowanych pacjentów. Pomieszczania w których Wykonawca 

wykonywać będzie roboty będą udostępniane w zależności od ilości pacjentów po 

wcześniejszym 3 dniowym ustaleniu z Zamawiającym terminu dotyczącego wymiany 

poszczególnych okien. Harmonogram uzgodniony z Zamawiającym ma zawierać co 

najmniej informacje w jakich dniach, godzinach i w jakich pomieszczeniach wykonywane 

będą roboty; 

3.7.4. prace mogą być realizowane wyłącznie w godzinach ustalonych z Zamawiającym; 

3.7.5. Wykonawca powinien mieć na uwadze wszelkie instalacje istniejące w budynku; 

3.7.6. Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów w zakresie 
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

3.7.7. gruz, materiały, urządzenia itp. pochodzące z rozbiórki Wykonawca będzie 

zobowiązany na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości szpitala i utylizować; 

3.7.8. miejsce prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na terenie 

nieruchomości i powierzchni sąsiadujących; 

3.7.9. Zamawiający nie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza budowy. 

3.7.10. Zakres robót obejmuje pełny zakres do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w 

tym: 

3.7.10.1. Roboty budowlane obejmują w szczególności: 

a. demontaż istniejących okien drewnianych, parapetów wewnętrznych; 

b.  transport nowych okien i parapetów drewnianych; 

c.  wywóz elementów demontowanych, wywóz i utylizacja gruzu; 

d.  wykonanie i montaż nowych okien drewnianych z parapetami z zachowaniem 

kształtu i podziału istniejących okien; 

e.  wykonanie szpalet w związku z wymianą okien;  

f.  zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem;  

g.  zabezpieczenie terenu budowy; 

h.  wykonanie dokumentacji powykonawczej  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SIWZ: 

 Projekt architektury (część) „Projekt przebudowy (modernizacji i nadbudowy) 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w 

Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2, działka nr 5, obr. 51 Śródmieście”– stanowiący 

załącznik nr 2. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– roboty 

ogólnobudowlane  „Wymiana stolarki okiennej na elewacji zachodniej budynku 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w 

Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków” – stanowiący załącznik nr 2. 

 Wytyczne do informacji BIOZ „Wymiana stolarki okiennej na elewacji zachodniej 

budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w 

Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków” – stanowiący załącznik nr 2. 

 Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1B   

 Pozwolenie nr 767/08 z dnia 6.11.2008 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - stanowiący załącznik nr 

2. 

 Pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa Decyzja nr 

2851/08 z dnia 12.12.2008 r. - stanowiący załącznik nr 2.  

3.7.10.2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz inne 

regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, norm i 

wytycznych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.8. Wymagany okres gwarancji. 
3.8.1. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, 

nie krótszej niż trzy lata. 

3.8.2. Wykonawca odpowiada za wadę w robotach budowlanych również po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

3.9. Zaleca się wykonawcy wykonanie wizji lokalnej miejsca robót (po uprzednim telefonicznym 

ustaleniu terminu wizji), w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do 

przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. Koszt dokonania 

wizji lokalnej poniesie wykonawca. 

3.10. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7  Roboty 

budowlane 

3.11. Dodatkowy przedmiot CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45421112-2 

Instalowanie ram okiennych, 45421132-8 Instalowanie okien 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 

45410000-4 Tynkowanie. 
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4. Termin i sposób wykonania zamówienia. 
4.1. Okres realizacji zamówienia  – 11 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy. 

4.2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 4 do SIWZ (projekt 

umowy). 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności wykonawcy którzy spełniają warunki, dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa 

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali (czyli doprowadzili do wystawienia 

protokołu odbioru końcowego bez uwag lub równoważnego dokumentu) w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, 

zrealizowane w ramach odrębnych umów, obejmujące swym zakresem wykonanie 

rekonstrukcji (wymiany) stolarki okiennej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o 

łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. 

robota zrealizowana w czynnym obiekcie służby zdrowia  
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: 
a)  jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

b) jedną osobą z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie remontu zabytków 

nieruchomych oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy 

zabytkach nieruchomych lub uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 

2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

165, poz. 987). 

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną 

osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień 

budowlanych oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia. 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są  

ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 złotych. 
5.2. Oprócz warunków wskazanych w pkt 5.1 SIWZ, w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie 

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 

5.3. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5.1 SIWZ oraz warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP zostanie dokonane na podstawie dołączonych do 

oferty właściwych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ, według zasady 

spełnia/nie spełnia. 

5.4. 5.3. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.2.1 i 6.2.5 SIWZ, 

wyrażone będą w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według 

średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, wykonawca 

winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed 

dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
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6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP do oferty należy 

załączyć następujące dokumenty: 

6.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do 

SIWZ.  

6.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

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

6.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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 niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

6.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

6.2.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór druku wykazu 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 

6.2.1.1 Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie wszystkich robót 

polegających obejmujących swym zakresem wykonanie rekonstrukcji (wymiany) stolarki 

okiennej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości nie mniejszej niż 

200 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. robota zrealizowana w czynnym 

obiekcie służby zdrowia 

6.2.1.2. Dowodami są: 

a) poświadczenie, 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 

6.2.1.3. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 

budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przekładania dowodów, o których mowa powyżej.  

6.2.1.4. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedłożyć 

dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 

226, poz. 1817). 

6.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ. 
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6.2.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień – wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 6A do SIWZ. 

6.2.5. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie 

opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia 

polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, 

potwierdzenie ubezpieczyciela). 

6.2.6. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3b do SIWZ.  

6.3. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.2.-6.1.4 składa dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

6.4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; niniejszy dokument winien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6.4.2.  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

6.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4., zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. Niniejsze dokumenty winny być wystawione odpowiednio w terminie 

wskazanym w pkt 6.4. SIWZ. 

6.6. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) PZP – Wykonawca wraz z ofertą 

składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt. 5) PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wykorzystując 

wzór załącznika nr 3c do SIWZ. (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, niniejsze informacje muszą został złożone odrębnie przez każdego z 

wykonawców występujących wspólnie).  

6.7.  Stosownie do § 7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z 

tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 



 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-25/13 

str. 8    

 

7.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz 

wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. 

Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, lub za pomocą faksu na numer: 12/ 619-

86-68 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@dzieciecyszpital.pl W przypadku 

przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową, lub 

elektroniczną, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 7.2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 7.2 SIWZ. 

7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: 

www.dzieciecyszpital.pl 

7.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

udostępnią się ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (www.dzieciecyszpital.pl). 

7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i informuje o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.  

7.8. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych 

przez zamawiającego jest realizowany na podstawie art. 12a oraz art. 38 ustawy pzp. 

7.9. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla wykonawców. 

7.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

7.11. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 PZP, oświadczenia, dokumenty lub 

pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je 

wraz z ofertą tj. w formie pisemnej. 

7.12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:  

sprawy formalne: Marta Płatek, sprawy merytoryczne: Agnieszka Trzcińska, Witold Krupowski. 

fax. 12/619-86-68, e-mail: zp@dzieciecyszpital.pl. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy 

złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.  

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

8.2.1. pieniądzu, 

8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

8.2.3. gwarancjach bankowych, 

8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,  

8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego: Pekao SA 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 z dopiskiem: „Wadium DZP.272-

25/13”  

8.4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty 

przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego. 

mailto:zp@dzieciecyszpital.pl
http://www.dzieciecyszpital.pl/
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8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię gwarancji bądź poręczenia (kserokopia dokumentu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie). Zamawiający zaleca 

niniejszą kopię dokumentu zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą. Oryginał 

dokumentu gwarancji bądź poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 (pok. nr 5). 

Zamawiający zaleca niniejszy oryginał dokumentu zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale 

złączyć, by  była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty. 

8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

8.6.1. być wystawione na Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w 

Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, 

8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje 

się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy pzp, 

8.6.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym 

pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 

8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na 

jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. 

9. Termin związania ofertą.  
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

10.1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

10.2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.  

10.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

treści art. 93 ust. 4 PZP.  

10.5. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej), w celu możliwość jednoznacznej identyfikacji 

osoby podpisującej ofertę. 

10.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 

ustawy. 

10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. 

członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są 

zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

10.6.2. W takim przypadku – oprócz dokumentu wymienionego w pkt 6 SIWZ – wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w 

ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10.6.1.SIWZ. 

Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

10.6.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 6.3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10.6.1 lub te podmioty. 

10.6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają 

następujące dokumenty: 

10.6.4.1. dotyczące każdego z wykonawców dokumenty wymienione w punkcie 6.1. 

SIWZ, 



 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-25/13 

str. 10    

 

10.6.4.2. pozostałe wymagane dokumenty winny być składane łącznie przez 

Pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

10.7. Dokumenty wymienione w pkt 6. mogą być składane w oryginale lub w formie kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

10.8. Za osoby uprawnione uznaje się: 

10.8.1. Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych; 

10.8.2. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 

których mowa w pkt. 10.8.1. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

10.8.3. Osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty. 

10.8.4. W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących 

działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich 

wspólników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo 

udzielone przez pozostałych wspólników. 

10.9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.10.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Roboty budowlane polegające na wymianie 

stolarki okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2”, znak sprawy: 

DZP.272-25/13, nie otwierać przed 03.09.2013r., przed godziną 10.00 

10.11.Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą  być parafowane przez  osoby 

podpisujące ofertę w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej. 

10.12.Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób 

uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

10.13.Zamawiający informuje: iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem  informacji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 

ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003r. Nr 

153, poz. 1503 z późn zm.) jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 

jawnych elementów oferty i oznaczone napisem „informacje zastrzeżone". 

10.14.  Na zawartość oferty składa się: 

10.14.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. 

10.14.2. wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ. 

10.14.3. Stosowne Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w 

postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli 

osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana 

jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej. 

10.14.4. Dowód wniesienia wadium. 

10.14.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego. 

10.14.6. Wypełnione i podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ. 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 03.09.2013r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków. 



 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-25/13 

str. 11    

 

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 03.09.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Sali Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne.  

11.4. Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 

została złożona po terminie. 

11.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

11.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie z 

zapisem pkt 10.10 SIWZ i dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

11.7. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie 

terminu składania ofert.  

11.8.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

11.9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda stan i ilość kopert (paczek) zawierających 

otwieraną ofertę, nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące 

ceny oraz inne informacje zawarte w Formularzu oferty Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana. 

11.10. Informacje, o których mowa w pkt 11.9 SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

12. Opis sposobu obliczenie ceny. 

12.1. Cenę oferty stanowi kwota wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego dołączonego do 

oferty. 

12.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku).  

12.3. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty (narzuty i rabaty), a w 

szczególności: 

• koszt wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich czynników 

cenotwórczych (tj. cenę materiałów, robocizny, kosztów pośrednich i zysku), 

•  koszt przygotowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty uzyskania wymaganych odpowiednimi przepisami certyfikatów, zezwoleń, i 

innych dokumentów niezbędnych realizacji przedmiotu zamówienia, 

• podatek VAT. 

12.4. Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie: 

a) przedmiarów robót – załącznik nr 1B do SIWZ, 

b) dokumentacji projektowej – załącznik nr 2 do SIWZ, 

c) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SIWZ, 

e) cen jednostkowych netto, 

f) przepisów dotyczących VAT. 

12.5. Kosztorys ofertowy musi obejmować: 

a) stronę tytułową zawierającą następujące informacje: nazwę robót, nazwę i adres 

zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy, wartość kosztorysową, datę opracowania 

kosztorysu, 

b) wypełnione przedmiary w układzie kosztorysowym, 

c) wykaz stawek i narzutów cenotwórczych, 

d) tabelę elementów scalonych, 

e) zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów. 

12.6. Założenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu ofertowego: 

a) kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o wskazane 

w przedmiarze robót katalogi. Podane w katalogach nakłady jednostkowe R,M,S są 

obowiązujące i nie mogą być zmieniane. Zmiana podanych w Katalogach nakładów 

stanowi podstawę do odrzucenia oferty; 

b) brak jakiejkolwiek ceny jednostkowej dla pozycji przedmiarowej stanowi podstawę do 

odrzucenia oferty; 

c) cena jednostkowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez 

wykonawcę w celu wykonania robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi 
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w projekcie wykonawczym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robot, w tym zawierać koszty robocizny, koszty materiałów podstawowych i 

pomocniczych wraz z kosztami transportu na budowę (bez podatku VAT), koszty pracy 

sprzętu wraz z kosztami sprowadzenia tego sprzętu na plac budowy, jego montażu i 

demontażu po zakończeniu robót, koszty pośrednie i zysk; 

d) składniki cenotwórcze kosztorysu winny być wyliczone wg następujących zasad: 

 stawka roboczogodziny rg, 

 koszty pośrednie Kp liczone od R+S, 

 zysk Z liczony od R+ Kp (od R) + S + Kp (od S), 

 materiały wraz z kosztami zakupu winny być ujęte w cenie jednostkowej materiału.  

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1. Kryterium oceny: Cena brutto oferty - (waga) 100% 

13.2. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert (z pod. VAT)  

13.3. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: C= (Cn : Co) x 100% 

gdzie: 

C  - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę oferty  

Cn  - najniższa cena oferty wśród wszystkich podlegających ocenie ofert  

Co  - cena zaoferowana w badanej ofercie  

13.4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów, wynosi 100. 

13.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. Zamawiający, udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania i którego 

oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryterium 

określonym  w pkt 13 SIWZ. 

14.2. Zamawiający, po wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

14.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

14.2.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

14.2.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14.2.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, zastrzeżeniem art. 183 i 

art. 94 ust. 2, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

14.5. Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w 

art. 93 ust 1 pzp. 

14.6. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

15.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty nie później niż w 

dniu podpisania umowy.  
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15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone: 

15.2.1. w pieniądzu; 

15.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.2.3. w gwarancjach bankowych; 

15.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.3. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego: 

Pekao SA 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083. 

16. Projekt umowy. 

16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

16.2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

16.3. Brak przekazania powyższych dokumentów będzie jednoznaczny z odmową podpisania 

umowy przez wykonawcę. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym wykonawcom w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

17.4. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ,tzw. „progi unijne” odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 

dotyczących:  

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

b) wykluczenia odwołującego sie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;  

c) odrzucenia oferty odwołującego sie wykonawcy. 

17.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie. 

17.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

17.7. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 

Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania 

uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza sie do odwołania. 

17.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub 

emailem. 

17.9. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte 

jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP. 

17.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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17.11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

PZP nie stanowią inaczej. 

17.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

17.13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

18. Pozostałe informacje: 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

18.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

18.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

18.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

18.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

18.7. Podwykonawstwo. 

18.7.1. Zamawiający nie zastrzega części zamówienia, których wykonanie nie może być 

powierzone podwykonawcom. 

18.7.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

18.7.3. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu ofertowym. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:                                                 ZATWIERDZAM:  

Załącznik nr 1A  – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 1B - Przedmiary  

Załącznik nr  2 –  Szczegółowy zakres robót 

Załączniki nr 3a – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 

Załączniki nr 3b – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 

Załącznik nr 3c - Oświadczenie z art. 26 ust. 2d 

Załącznik Nr 4  – Projekt umowy 

Załączniki nr 5 - Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób 

Załącznik nr 6A – Oświadczenie 
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Załącznik nr 1A do SIWZ 

 

 

........................................................ 

(miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane dotyczące oferenta 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu /fax...................................................................................................... 

 

E-mail .................................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 

Kraków 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Roboty budowlane polegające na 

wymianie stolarki okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2”, nr postępowania: DZP.272 – 

25/13 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia - w pełnym zakresie rzeczowym objętym w 

SIWZ za łączną kwotę (wyliczona na podstawie załączonego Kosztorysu ofertowego): 

 
 

Brutto :................................................................................................................PLN 

 

Słownie:. ................................................................................................................. 

 

w tym podatek VAT………%.  

 

 

Oświadczamy, że: 

 

1. zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją 

projektową i przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ). 

2.  cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia 

(zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym), jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 

3. wykonamy przedmiot zamówienia z materiałów własnych.  Materiały te będą odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 

10 ustawy Prawo Budowlane. Zobowiązujemy się do dostarczenia kompletu dokumentów na 

wskazane materiały budowlane po zakończeniu prac. 
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4. Na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres:. ..................... lat (min. 36 

miesięcy) – należy wskazać liczbowo okres gwarancji. 

5. Termin realizacji: 11 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy. 

6. Termin płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia. 

8. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin 

składania ofert. 

9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny 

 i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233K.K.). 

11. Niniejszym oświadczamy, iż osobą/ami upoważnioną/ymi do reprezentacji Wykonawcy 

są........................................................................................................................................................ 

zgodnie z ....................................................................... /wpisać odpowiedni dokument/. 

12. Niniejszym informuję/emy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione*. 

13. Podwykonawcom zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących                                                          

części zamówienia:    

  a/ wykonanie ...............................................                                      

14. Wskazuje/my numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 
 

…............................................................................................................................ ................. 

( wypełnia wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu ) 

 

15. Oświadczam/y, że wykonam/y roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót i rozwiązaniami konstrukcyjnymi 

zawartymi w przekazanej dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). 

16. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 

17. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

…………………………………… 

………………………………………. 

18. Dane do umowy: 

Osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

  

  

Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu/ e-mail 

   

   

Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Nazwa i adres banku Nr rachunku 

  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 

Miejscowość, data                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 1 PZP 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie 

stolarki okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2” oświadczam, że podmiot który 

reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 

Miejscowość, data                                           (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 

 

 

 

 

 

  

OŚWIADCZENIE w trybie art. 22 ust. 1 PZP 

 

 

 

. 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie 

stolarki okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2”  oświadczam, że podmiot który 

reprezentuję, spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 

Miejscowość, data                                           (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3c do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA WYKONAWCY na podstawie art. 26 ust. 2d PZP 

O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*  

 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 oraz ustawą o ochronie konkurencji  i 

konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmian.) oświadczam/y, że: 

a)  nie należę / nie należymy do żadnej grupy kapitałowej  

b)  składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

- ………………………………………..(Nazwa podmiotu i adres) 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 

Miejscowość, data,                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

na potwierdzenie warunku udziału, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) PZP 

 

L.p. 

Nazwa i 

lokalizacja 

budowy 
 

Inwestor/ 

Zleceniodaw

ca robót 

 

Opis i zakres 

wykonanych 

robót  

Termin 

wykonywania, 

data rozpoczęcia 

i zakończenia 

realizacji robót 

Wartość 

(w zł brutto)  

 

    

 

  
   

 

  
   

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane w 

sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

UWAGA: 

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu tego zamówienia. 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 
Miejscowość, data                                                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

 

 

 
WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

L.p. 
Imię i 

nazwisko  

Kwalifikacje zawodowe 

 Doświadczenie, wykształcenie  

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

wskazaną osobą 

(np. umowa o pracę, 

zlecenie itp.) 

 
   

 

     

     

     

 

UWAGA: 

W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy do powyższego wykazu 

dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu tego zamówienia. 

 

 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 

Miejscowość, data                                                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6A do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby 

wskazane w wykazie osób posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do 

wykonania przedmiotu niniejszego postępowania 

 

 

........................................................                          ....................................................................... 

Miejscowość, data                                                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


