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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Nazwa: Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Adres siedziby: 31-002 Kraków, ul. Senacka 3 

Kontakt: tel. 12 422 71 00 

Fax  12 422 77 61 

e-mail: mak@ma.krakow.pl , internet: www.ma.krakow.pl 

Godziny urzędowania: pn. – pt.: 08:00 – 15:00 

REGON 367364309 oraz NIP 676 25 35 783 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 

ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia nie przekraczającej  tzw. 

"progów unijnych". 

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wymiany instalacji centralnego 

ogrzewania na potrzeby budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3 z 

równoczesnym wyodrębnieniem zasilania w ciepło budynków Instytutu Nauk Geologicznych PAN.  

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. następujące roboty: montaż rurociągów instalacji c.o. , 

montaż rur przyłączonych do grzejników, montaż grzejników, montaż armatury regulacyjnej i 

zaworów grzejnikowych, a także wykonanie robót pomocniczych i tymczasowych związanych z 

wykonaniem przebić, bruzd, rozbiórek i renowacji w wymaganym zakresie, przeprowadzenie 

płukania i próby instalacji, usunięcie ewentualnych usterek, wykonaniem izolacji termicznych, 

regulacją instalacji.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie przez Wykonawcę programu prac 

badawczych oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń na zakres prac dotyczący poprowadzenia 

instalacji c.o. po nowych trasach, natomiast w miejscach, w których nowa instalacja c.o. będzie 

prowadzona w istniejących bruzdach wykonawca winien zapewnić nadzór badacza architektury.   

4. Szczegółowy zakres zamówienia określają dokumenty stanowiące Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia - zał. nr 1 do siwz, na który składają się:  

http://gimnazjumdwa.pl/
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1) Dokumentacja projektowa - tj. Projekt budowlany i wykonawczy wymiany instalacji 

centralnego ogrzewania w Muzeum Archeologicznym przy ul. Senackiej 3 w Krakowie - 

oprac. przez mgr inż. Andrzeja Mączyńskiego, grudzień 2018 r., 

2) Dodatkowe opracowanie - Rozeznanie historycznej substancji - zespołu obiektów dla 

potrzeb projektu instalacyjnego: Branża: Badania architektoniczne -  oprac. przez hist.  

sztuki Stanisława Cechosza oraz mgr inż. arch. Marka Cemplę, przy współpracy z mgr 

inż. arch. arch. Eweliną Chorąży, mgr inż. arch. Katarzyną Płoszaj oraz mgr inż. arch. 

Katarzynę Sobieszek, wrzesień 2012 r.,  

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - oprac. przez mgr inż. Andrzeja 

Mączyńskiego, grudzień 2018 r., 

4) Przedmiar robót,  

5) Pozwolenie konserwatorskie MWKZ nr 34/19 z dnia 14.01.2019 r. znak: 

OZKr.5142.1495.2018.DD, 

6) Pozwolenie na  budowę nr 424/6740.1/2019 z dnia 06.03.2019 r. 

5. W przypadku wystąpienia ewentualnych prac ziemnych Zamawiający zapewni nadzór 

archeologiczny we własnym zakresie i uzyska stosowne pozwolenia. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i dostarczenia Zamawiającemu w 2019 roku 

urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia za kwotę 540 

000,00 zł netto.   

7. Za dostarczone w 2019 r. materiały  i urządzenia Zamawiający zapłaci 95% ich wartości a 

pozostałą kwotę po zabudowaniu ich i odbiorze robót przez Zamawiającego zgodnie z 

warunkami umowy.  

Oznacza to, że Wykonawca ze materiał i urządzenia dostarczone i odebrane przez 

Zamawiającego w 2019 r. może otrzymać maksymalne wynagrodzenie w wysokości do 513 

000,00 zł netto, co będzie stanowić nie więcej niż 95% wartości dostarczonych przez 

Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń. 

Do protokołu odbioru ilościowego wykonawca przedstawi: Faktury za zakup materiałów oraz 

kopie kart gwarancyjnych urządzeń.  

8. Urządzenia i materiały będą składowane w pomieszczeniach budynku Muzeum Archeologicznego 

w Krakowie, przy ul. Senackiej 3.  

9. Od momentu dostarczenia przez Wykonawcę urządzeń i materiałów, o których mowa w ust. 6 

oraz podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru ilościowego, 

odpowiedzialność za składowanie/przechowanie będzie ponosił Zamawiający, do momentu 

ponownego wydania tych materiałów i urządzeń Wykonawcy do ich zabudowania i realizacji 

umowy. Z momentem podpisania protokołu odbioru ilościowego materiały i urządzenia stają się 

własnością Zamawiającego.   

10. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć oraz wnieść materiały i urządzenia odpowiednio 

zabezpieczone do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego i złożyć je w sposób 

zapewniający bezpieczne składowanie w terminie do dnia 20.12.2019 r. Faktura winna być 

dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 27.12.2019 r. 

11. Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości wjechania na teren dziedzińca Muzeum 

Archeologicznego od strony ul. Senackiej.  
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12. Wykonawca na swój koszt zapewni wjazd samochodów dostawczych na teren pod siedzibę 

Zamawiającego. 

13. Faktyczne rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji c.o. wykonawca może rozpocząć po 

zakończeniu sezonu grzewczego, tj. nie wcześniej niż od 01.04.2020 r. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim 

MWKZ nr 34/19 z dnia 14.01.2019 r. znak: OZKr.5142.1495.2018.DD oraz pozwoleniem na 

budowę nr 424/6740.1/2019 z dnia 06.03.2019 r., w szczególności: 

1) prace winny być prowadzona zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zawartymi w 

dokumentacji uzupełniającej, o której mowa ust. 4 pkt 2), 

2) nowe instalacje należy poprowadzić po trasach instalacji istniejącej z wykorzystaniem 

przejść poziomych (bruzd) kanałów podpodłogowych i przebić pionowych, 

3) nowe przejścia wykonać za pomocą przewiertów, 

4) wszelkie przebicia i przekucia należy wykonać pod nadzorem badacza architektury a 

wszelkie nieprzewidziane ingerencje w wątki ścian i sklepień wymagają uzgodnienia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

16. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  45.33.11.00-7 Instalacja centralnego ogrzewania; 45.21.00.00-

2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych. 

17.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

19. Zamawiający zaprasza na wizję lokalną, która odbędzie się w dniu 09.10.2019 r.  o godz. 11:00. 

Zbiórka przy portierni budynku (wejście od ul. Senackiej). Osobą odpowiedzialną za wizję jest 

Pani Alicja Wilkosz-Nawara, tel. 515 589 882. 

20. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – w 

stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu, w szczególności w dokumentacji 

postępowania i wzorze umowy. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą 

odpowiadały warunkom określonym w dokumentacji niniejszego postępowania, a ich zakres nie 

przekroczy 100% wartości zamówienia podstawowego.  

21. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. Tym samym realizując obowiązek o którym mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy pzp 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności prace rozbiórkowe, ogólnobudowlane, montażowe, 

instalacyjne sanitarne, konserwatorskie. Obowiązek ten nie dotyczy kierownika prac 

konserwatorskich, kierowników robót tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332 ze zm.). 
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22. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne 

oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 20 są zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 

składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach 

określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące 

podwykonawców. Ponadto Zamawiający może żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz ma prawo przeprowadzania kontroli w 

miejscu wykonywania świadczenia. 

23. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

24. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze  

umowy, stanowiącym zał. nr  4 do nin. siwz. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub 

zaświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 20  czynności.  

25. Ponadto w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

26. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane. 

27. Wymagany termin gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi 24 miesiące. 

28. Zastosowane w dokumentacji, przedmiarach, o których mowa w ust. 3 powyżej,  ewentualne 

nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu 

standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz technologicznych, zatem  nazwy, 

typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem 

posiadanych parametrów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych  oraz technologicznych) na 

produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty 

posiadają parametry  techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za 

pomocą typów urządzeń w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną 

jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 

funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w 

dokumentacji techniczno-projektowej. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie 
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przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę 

spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 

Zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych 

w stosunku do wskazanych  w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SIWZ pod  

warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie  gorszych od założonych w projekcie oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) 

gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów 

składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej 

(rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane 

techniczne), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Zastosowanie rozwiązań 

równoważnych nie może  prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji techniczno-projektowej ani do zmiany ceny 

zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. 

29. Prace budowlane będą wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

30. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej. 
 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania instalacji c.o. z możliwością podania ciepła do 30.09.2020 r. 

Termin wykonania całości zamówienia do 30.10.2020 r. (odbiór całości przedmiotu 

zamówienia). 

 

V.     Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 

3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że                                                                          

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia 

na roboty budowlane w obiektach budowlanych: 

- z których każde obejmowało swoim zakresem roboty w zakresie instalacji centralnego 

ogrzewania, 

- co najmniej jedno z nich realizowane było w obiekcie budowlanym wpisanym do 

rejestru / ewidencji zabytków,  

Pod pojęciem "Zamówienia" zamawiający rozumie umowę.  
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Przez "Rejestr" i "Ewidencję" - do którego jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiający 

rozumie rejestry i ewidencje, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.). Jednocześnie Zamawiający 

dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obowiązujące w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Przez "Obiekt budowlany" - Zamawiający rozumie obiekt w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.). 

b) dysponuje lub będzie dysponować: 

 jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika robót w branży sanitarnej - posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, która spełnia wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia  23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kierownik robót winien posiadać co 

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego od dnia uzyskania uprawnień 

zawodowych oraz winien wykazać, że pełnił funkcję kierownika robót przynajmniej 

jednego zamówienia tj. umowy w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru/ewidencji 

zabytków dotyczącym robót w branży sanitarnej w zakresie instalacji centralnego 

ogrzewania. 

 jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika prac konserwatorskich: spełniającego 

wymagania zgodnie z art. 37c  ust. 1 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami oraz posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w 

samodzielnym prowadzeniu i kierowaniu lub nadzorowaniu pracami konserwatorskimi. 

 badaczem architektury, spełniającego wymagania zgodnie z art. 37d ustawy z dnia  23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadającego co najmniej 

dwuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu lub nadzorowaniu badań 

architektonicznych. 

Powyższe doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wykonawca winien 

wykazać poprzez wypełnienie wykazu osób – zał. nr 6. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji.  
 
Zamawiający wymaga wskazania tych samych osób na stanowisku kierownika robót sanitarnych 
zarówno na wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu jak i w celu uzyskania 
punktów w kryterium oceny ofert, dotyczących doświadczenia osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia a dokładnie doświadczenia kierownika robót 
sanitarnych wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia. 
 
Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w 

realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017 poz.m 

1332 z późn. zm.). Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane 

zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 

Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U.2017 poz.1332 z późn. 
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zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych (ustawa z dnia 22.12.2005 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do właściwej izby samorządu zawodowego 

celem wykładni uprawnień obowiązujących na podstawie wcześniejszych przepisów. 

    

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez 

osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający 

dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby: 

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub:  

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z 

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub: 

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do 

świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie 

spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki 

udziału, o których mowa w ust. 3 pkt 3) mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców tak, by 

sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie natomiast 

warunek udziału, o którym mowa w ust. 2 musi spełnić każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub 

oświadczeniach wymienionych w rozdziale 6 siwz. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww. warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

- w celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

 

1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, wypełniony i 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 
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2) Pełnomocnictwo umocowujące 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 upoważnione do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  są zobowiązani 

ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku do 

oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, które winno być złożone 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

 

- w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w ofercie: 

 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do siwz), 

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do siwz). 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe 

oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także 

oświadczenia, o których mowa w pkt 3) i 4) powyżej /zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 3) i 4)/. 

5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3) siwz - 

jeżeli dotyczy. 

Uwaga! 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 

ust. 3 pkt 3) niniejszej siwz, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w niniejszej 

siwz wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 

pkt 1) ustawy Pzp. 

 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach lub 

sytuacji Wykonawca polega, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w 

Rozdziale V ust. 3 pkt 3) siwz. 

 

  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

 

6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 7 do siwz.  

Uwaga! 

     Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko 

jednej oferty. 

     W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (co oznacza 

brak powiązań zarówno kapitałowych jak i osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów /Dz.U. z 2018 r.poz.798/), Zamawiający dopuszcza złożenie 

ww. oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji 

podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym 

Zamawiającego. 

      W przypadków wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, 

powyższe oświadczenie winien złożyć każdy z konsorcjantów osobno.  
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- w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 

Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: 

 

7) odpis z właściwego rejestru lub 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. 5 pkt 1) ustawy Pzp.  

Jeżeli Wykonawca wskaże Zamawiającemu w ofercie na ogólnie dostępne, i 

elektronicznie prowadzone bazy, z których bezpłatnie może pozyskać dokumenty 

określone powyżej Zamawiający może odstąpić od wzywania Wykonawcy w zakresie 

przedłożenia przedmiotowych dokumentów.  

8) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty ( Załącznik nr 5 do SIWZ), 

9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

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

podstawie do dysponowania tymi osobami ( Załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

Uwaga! 

 Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 7) składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów 

wskazanego powyżej Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 

 W zakresie nie uregulowanym siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

w następujących formach: 

1) pisemnie pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Muzeum Archeologiczne w 

Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Senacka 3, 

2) faksem na numer fax 12 422 77 61, 

3) drogą elektroniczną na adres e-mail: mak@ma.krakow.pl. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią siwz pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po 

upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest specyfikacja. 

4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść siwz. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie udostępnia na stronie 

internetowej. 

5. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał siwz oraz umieści 

informacje na stronie internetowe. 

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w kwestiach formalnych – Pani Barbara Kendziak, tel. 501 674 780, 

       - w kwestiach merytorycznych – Pan Adam Słota, tel. 608 419 582. 

VIII.  Wadium. 

              Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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IX.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, według 

wzoru załączonego do SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
31-002 Kraków, ul.Senacka3 

 

 

Oferta na   

wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy 
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ul. Senackiej 3 

 

 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 15.09.2019 roku o godz. 14:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. 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 stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 

zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 
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17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) 

ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 

wątpliwości dotyczące treści zapisów w siwz należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy 

ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 

umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 31-002 

Kraków, ul. Senacka3, II piętro, pok. 211 Sekretariat Dyrektora, do dnia 15.09.2019 roku, do 

godz. 14:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, II piętro Gabinet Dyrektora w dniu 

15.09.2019 roku, o godzinie 15:00 r.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ma.krakow.pl informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę ryczałtową brutto poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ ceny ofertowej brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w 

niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
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towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w  kryteriach: 

„Cena ofertowa brutto” – C; 

"Doświadczenie kierownika robót sanitarnych " - DKR  

"Okres gwarancji " - OG 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Lp. Kryteria Waga 

1. Cena (C) 60% 

2. Doświadczenie kierownika robót sanitarnych (DKRS) 25% 

3.  Okres gwarancji (OG) 15 % 

 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + DKR+OG 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium " Cena ofertowa brutto”, 

DKR - punkty uzyskane w kryterium "Doświadczenie kierownika robót sanitarnych",  

OG - punkty uzyskane w kryterium "Okres gwarancji". 

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według poniższego 

wzoru. 

                       Cena najtańszej oferty 

        C = -----------------------------------------  x 60pkt 

                          Cena badanej oferty 
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5. Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie kierownika robót sanitarnych”.  W ramach tego 

kryterium Zamawiający przyznawał będzie punkty za każde dodatkowe doświadczenie 

kierownika robót sanitarnych. Kierownik robót podlegający ocenie w ramach tego kryterium 

winien spełniać warunki udziału w postępowaniu odpowiednio do pełnionej funkcji. 

W przypadku wskazania w ofercie do oceny w ramach tego kryterium więcej niż 1 osoby do 

pełnienia tej samej funkcji Zamawiający będzie uwzględniał w ocenie tylko jedną osobę o 

najwyższej liczbie dodatkowego doświadczenia, która spełnia warunki udziału określone w 

przedmiotowym postępowaniu.  

Przy wykazywaniu dodatkowego doświadczenia dla kierownika robót sanitarnych w celu 

uzyskania punktów w ramach tego kryterium nie można posługiwać się tym samym 

doświadczeniem co na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, winno to 

być inne, dodatkowe doświadczenie  tj. inne umowy. 

I tak, punkty będą przyznawane wg następujących zasad:   

Dla osoby pełniącej funkcję kierownika robót w branży sanitarnej  – po 5 punktów za każdą 

dodatkową wykonaną umowę, w której pełnił on funkcję kierownika robót w branży 

sanitarnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w obiektach budowlanych, wpisanych 

do rejestru / ewidencji zabytków. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 25 pkt. 

6. Punty w kryterium "Doświadczenia kierownika robót sanitarnych" będą przyznawane w oparciu 

o informacje podane w Formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia informacji o doświadczeniu kierownika robót sanitarnych 

(POZA REALIZACJE JAKIE ZOSTANĄ PRZEZ NIEGO WSKAZANE DLA KIEROWNIKA ROBÓT 

SANITARNYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) w 

Formularzu ofertowym. 

7. Wykonawca nie może wykazać tych samych zamówień tj. umów, które podał w wykazie osób 

wg załącznika nr 6 do siwz zarówno na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie zdolności zawodowej kierownika robót sanitarnych wskazanego do 

realizacji niniejszego zamówienia, jak i w kryterium oceny ofert. Zamówienia wskazane w 

Formularzu ofertowy do kryterium oceny ofert, nie mogą być wykazane przez wykonawcę 

potem na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

zawodowej kierownika robót sanitarnych.  

8. Pod pojęciem "Zamówienia" zamawiający rozumie umowę.  

9. Przez "Rejestr" i "Ewidencję" - do którego jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie 

rejestry i ewidencje, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące 

zabytków nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

10. Przez "Obiekt budowlany" - Zamawiający rozumie obiekt w rozumieniu w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.). 

11. Kryterium Okres gwarancji - waga 15 %. W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna 

punkty na podstawie deklaracji Wykonawcy w Formularzu ofertowym w zakresie wydłużenia 

terminu gwarancji  - po 5 punków za każde dodatkowe pełne 12 miesięcy. Maksymalnie w 

ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać 15 punków za wydłużenie okresu gwarancji 

do 60 miesięcy. 
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12. W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże żadnego terminu dla 

gwarancji Zamawiający przyjmie, iż jest to termin - 24 miesiące, wówczas Wykonawca otrzyma – 

0 punktów. Jeśli wykonawca wskaże więcej niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie, iż udzielił 60- 

miesięcznej gwarancji. 

13. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą co do uznanych 

realizacji, nie będzie również wyjaśniał ani uzupełniał oświadczenia wykonawcy zawartego w 

tabelce dotyczącej kryterium, będącej częścią formularza ofertowego. Złożenie przez 

wykonawcę oświadczenia w zakresie doświadczenia kierownika robót sanitarnych wskazanego 

do realizacji nin. zamówienia, które będzie niejasne lub nieprecyzyjne lub nie złożenie w ogóle 

oświadczenia w powyższym zakresie, będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w tym 

kryterium. Zamawiający przyzna punkty tylko za doświadczenie, które w sposób całkowity spełni 

wymogi opisane w tabeli dla danego zamówienia. Za częściowe spełnienie wymogów danego 

zamówienia nie będą przyznawane punkty.  

14. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa zsumowana liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą 

ofertę. 

15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w siwz i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

16. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

17. Zamawiający informuje, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w 

art. 94 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać 

strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 



nr sprawy: DA-271-303/2019 
 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

31-002 Kraków, ul. Senacka 3  

 

 

 

19  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Jeśli wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz 

ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 k.c.). 

W przypadku, gdy umowę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, pozostali jej 

przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania w 

sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze 

wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność gospodarczą). 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedstawić kopie dokumentów 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem), potwierdzających posiadanie uprawnień dla osób 

wchodzących w skład zespołu wykonawczego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym 

przynależność do izby samorządu zawodowego (dla wykonawców zagranicznych dokumenty 

odpowiadające powyższym wymogom i potwierdzające tymczasowy wpis na listę członków 

właściwej Izby). 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej podpisany kosztorys ofertowy. Kosztorys winien zawierać w szczególności: 

narzuty i ceny jednostkowe netto, wartości pozycji netto, stawką podatku VAT, kwotę brutto całego 

zamówienia, tabelę elementów scalonych, zestawienie materiałów. 

8. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien okazać opłaconą polisę ubezpieczeniową OC 

potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,000 zł. Wykonawca zobowiązany jest posiadać 

powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy. 

9. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości  3 % ceny całkowitej, podanej w ofercie. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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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. z 2016 r., poz. 359). 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 46 1240 4722 1111 0000 4850 9714. 

7. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono 

wniesione tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku 

Zamawiającego - przed upływem terminu zawarcia umowy. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5 musi 

być złożone w Sekretariacie Dyrektora, II p., pok. 211, 31-002 Kraków, ul. Senacka 3 – 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie tj. w formach, o 

których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

11. W trakcie realizacji umowy wykonawca będzie mógł dokonać zmiany formy zabezpieczenia o 

ile zaistnieje taka potrzeba na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. 

Zmiana formy zabezpieczenia będzie musiała być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

12. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 

30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, 

bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 

dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

13. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

14. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany w treści umowy w 

zakresie określonym we wzorze umowy. 
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1. Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do siwz. 

2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści umowy w 

zakresie określonym w załączniku nr 4 do siwz, tj. we wzorze umowy, który stanowi 

integralną część siwz. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, za zgodą obu stron. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

XVIII. Pozostałe informacje. 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

2. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 

lub sprzeciwu są zawarte we wzorze umowy – stanowiącej zał. nr 4 do nin. siwz. 

3. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej 

niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania ich zamawiającemu.  

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIX. Obowiązek w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. 

1. Przez RODO należy rozumieć: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”. 
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2. Do obowiązków wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

należą też m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 

nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany 

jest wypełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio pozyskał, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 

RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca  wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz w 

celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku  z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga 

złożenia przez Wykonawcę w Ofercie oświadczenia o wypełnieniu obowiązków 

informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie ze wzorem zawartym w 

Formularzu Ofertowym, załącznik nr 2 do siwz.   

3. W związku z realizacją niniejszego postępowania, Zamawiający wypełniając obowiązek 

wynikający z art. 13 RODO informuje Pana/Panią1, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w 

Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Senacka; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie jest 

Pani Agnieszka Iskra, kontakt: biuro@alpha-bhp.pl, telefon 535 895 020*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wymianę 

instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 

przy ul. Senackiej 3 nr sprawy: DA-271-303/2019, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

                                                 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 
będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej 
skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia  
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 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

 

 
*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   Załącznik nr 1 

 Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 

 Oświadczenie  

 Oświadczenie 

 Załącznik nr 3A 

 Załącznik nr 3B 
 

 Wzór umowy 
 Wykaz robót budowlanych 
 Wykaz osób 

 Informacja o grupie kapitałowej 

 Załącznik nr 4  

 Załącznik nr 5 

 Załącznik nr 6 

 Załącznik nr 7 
 

 

  

 

 

 

  

 

 


