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4SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych. 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

1. Zamawiający:  Województwo Małopolskie- Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli 
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 
Tel. 12 623-77-53  
Fax: 12 61-71-124 
Strona internetowa: www.mcdn.edu.pl 

e-mail: zamowienia@mcdn.edu.pl  
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Przedmiot zamówienia: 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: 

,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej”, 

realizowanego w budynkach Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w trzech 

lokalizacjach:  
- budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 

Kraków, 
- budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 30- 300 Nowy Sącz, 
- budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów. , zwanego dalej „Inwestycją” 

lub „Zadaniem Inwestycyjnym”. 
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowej 

termomodernizacji obiektów w następującym zakresie rzeczowym: 
1) Część nr 1 - Budynek: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. 

Lubelska 23, 30-003 Kraków: 
Zadanie 1 - Docieplenie ściany  zewnętrznej tylnej,  oraz ocieplenie ościeży okiennych i 

drzwiowych, 
Zadanie 2 - Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, 
Zadanie 3 - Docieplenie stropu pod dachem i wykonanie nowego pokrycia stropodachu, 
Zadanie 4 - Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego, 
Zadanie 5 - Montaż systemu fotowoltaicznego, 
Zadanie 6 - Montaż nawiewników powietrza w ramach okiennych, 
2) Część nr 2 - Budynek: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 30- 300 Nowy 

Sącz: 
Zadanie 1 - Docieplenie ścian zewnętrznych tylnej oraz II piętra, ocieplenie ościeży 

okiennych i drzwiowych, 
Zadanie 2 -  Docieplenie ścian piwnic w gruncie, 
Zadanie 3 - Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, 
Zadanie 4 - Wymiana okien zewnętrznych- II piętro, 
Zadanie 5 - Wymiana drzwi zewnętrznych (tylna elewacja), 
Zadanie 6 - Renowacja drzwi zewnętrznych głównych, 
Zadanie 7 - Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego, 
Zadanie 8- Wykonanie instalacji klimatyzacji, 
Zadanie 9- Wymiana podgrzewaczy ciepłej wody, 
Zadanie 10- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian w gruncie oraz oczyszczenie 

studzienek deszczowych, 
3) Część nr 3 - Budynek: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów: 

http://www.mcdn.edu.pl/
mailto:zamowienia@mcdn.edu.pl
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Zadanie 1 - Docieplenie ścian w gruncie, 
Zadanie 2  - Docieplenie stropu pod dachem (bud. Główny, sala gimnastyczna, łącznik), 
Zadanie 3  - Wymiana starego okna zewnętrznego, 
Zadanie 4 - Wymiana starych drzwi zewnętrznych, 
Zadanie 5 - Renowacja i uszczelnienie głównych drzwi zewnętrznych, 
Zadanie 6 - Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody, 
Zadanie 7 - Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego, 
Zadanie 8 - Montaż nawiewników powietrza w ramach okiennych, 
Zadanie 9 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, 
Zadanie 10 - Wykonanie odwodnienia budynku. 
Zamawiający zakłada zawarcie trzech odrębnych umów o roboty budowlane – po jednej 

dla każdej z części wskazanych w ust. 2 
Szczegółowy zakres obowiązków, które inwestor zastępczy będzie musiał wykonać, 

zawiera  wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
 

3.2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 

kod CPV 71520000-9 
 

 

4. Termin wykonania zamówienia:  
Umowa będzie zawarta na okres od dnia jej podpisania do zakończenia i rozliczenia 

Inwestycji, nie później niż do dnia 29 października 2021 r. tj. dnia zakończenia Projektu, 

z zastrzeżeniem zapisu: Inwestor Zastępczy ma obowiązek realizacji obowiązków 

związanych z gwarancją i rękojmią na nadzorowane roboty budowlane w okresie jej 

obowiązywania, nie później niż do dnia  29 października 2024 r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

5.1.  Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, 

na których zasoby powołuje się wykonawca. 

5.2.  Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający wykluczy 

wykonawcę: 
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) 
UWAGA:  

Powyższe przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania dotyczą 

nie tylko wykonawcy ale także: każdego ze wspólników konsorcjum oraz 

każdego podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 

tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji  Inwestora 

Zastępczego lub Menadżera Projektu lub Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego 

na budowie, przebudowie, modernizacji lub termomodernizacji budynku mieszkalnego, 

zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanego w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z 2015 
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r., poz. 1422) w branżach  elektrycznej, architektoniczno-budowlanej o wartości robót 

budowlanych co najmniej 1.900.000,00 zł brutto, lub:  

co najmniej dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji  Inwestora Zastępczego 

lub Menadżera Projektu lub Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie, 

przebudowie, modernizacji lub termomodernizacji budynku mieszkalnego, 

zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanego w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z 2015 

r., poz. 1422) w branżach elektrycznej, architektoniczno-budowlanej o wartości robót 

budowlanych co najmniej 950.000,00 zł brutto każda. 

 

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej 

walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu 

średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania robót (w przypadku robót 

budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 
Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” 
W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie 

przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to pomiot 

ten musi być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

6.1. Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji z Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1) pzp, czyli 

tych, o których mowa w pkt.5 ust.2 niniejszej SIWZ. 

 

6.2.  Wykaz pełnionych funkcji inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub 

menadżera kontraktu zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do 

SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ, wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

 musi  udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

 dysponował niezbędnymi  zasobami tych podmiotów, w szczególności 

 przedstawiając zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

 niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia. Z dokumentu 

 (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 
           1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
           2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

           wykonywaniu zamówienia publicznego; 
           3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
           4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

           warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

           zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

           dotyczą. 
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UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z 

podwykonawców/podmiotów trzecich/wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.100 SIWZ, 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, 

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

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w zdaniu 

pierwszym stosuje się. 

    Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

6.5.  Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej notarialnie; 

2) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.3 

SIWZ;  

3) wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 5.1 i 5.2 

SIWZ; 

 4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 

bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 

 5) zgodnie z art. 22a ust. 2 pzp wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach 

innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W związku z powyższym 

załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone 

zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ zawierające dane,  

o których mowa w pkt 6.3 SIWZ.  

6.6.  Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w pkt. 6.5 SIWZ: 

    1) zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, w 

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

mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie(wzór załącznik nr 5 

do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
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dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

    2) dokumenty wymienione w punktach 6.1 do 6.2 SIWZ wykonawcy będą musieli  

złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie 

określonej w rozporządzeniu 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). 

Uwaga: dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o 

których mowa w pkt 6.1, będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca( w przypadku 

składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników konsorcjum) oraz podmioty, na 

których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu; 

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie 

posiada poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji 

porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej 

strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail 

lub na numer faksu podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

 Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
Bogumiła Kozielska – Stanowisko ds. zamówień publicznych e-mail: 

zamowienia@mcdn.edu.pl  – w zakresie procedury przetargowej. 
Magdalena Wolska – Wydział Administracji i Obsługi Fax: (+48) 12 61-71-124, e-mail: 

zamowienia@mcdn.edu.pl  – w zakresie przedmiotu zamówienia 

 

8. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium  
 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na 

pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: ,,Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej”, realizowanego w budynkach 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w trzech lokalizacjach”. Proszę 

nie otwierać przed 30.09.2019" przed godziną 11:00 oraz dodatkowo dokładny adres 

i miejsce złożenia oferty, tj. 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Stanowisko ds. zamówień publicznych 
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, pok. Nr. 104 

 

W przypadku braku w/w danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 

kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 104 

Stanowisko ds. zamówień publicznych, w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 1000. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 30.09.2019 r. o godz. 1100 

w pokoju 202. 

12. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 

mailto:zamowienia@mcdn.edu.pl
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) ten 

rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia określonego w punkcie 3 niniejszej SIWZ oraz we 

wzorze umowy. 

13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą:  
 - cena ryczałtowa brutto – 60% 

      - Czas stawienia się na wezwanie Zamawiającego w miejscu inwestycji – 30%; 

      -  Termin przygotowania postępowania przetargowego - 10 %. 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

Cmin/Cb * 60% * 100  +  CS * 30% +  T * 10%  =  liczba punktów  

 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

CS – liczba punktów za kryterium Czas stawienia się na wezwanie Zamawiającego  

w miejscu inwestycji; 

T – liczba punktów za kryterium Termin przygotowania postępowania przetargowego; 

100 – stały wskaźnik. 

 

     Kryterium „Czas stawienia się na wezwanie Zamawiającego w miejscu 

inwestycji(CS)” będzie oceniane następująco: 

      Ocenie podlegać będzie deklarowany przez Wykonawcę czas, liczony w dniach roboczych, w 

jakim Przedstawiciel  Wykonawcy stawi się na wezwanie Zamawiającego (telefoniczne, 

mailowe) w miejscu inwestycji. Zamawiający nie wymaga stałej obecności Inwestora 

Zastępczego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu inwestycji. Istotne jest w 

niektórych sytuacjach problemowych szybkie stawiennictwo. 

        

      Punkty zostaną przyznane w skali do 100 punktów, w następujący sposób: 

za stawienie się na wezwanie Zamawiającego w miejscu inwestycji: 

-  w terminie 3  lub więcej dni roboczych będzie przyznane  0 punktów 

- w terminie 2 dni roboczych będzie przyznane 50 punktów  

- w terminie 1 dnia roboczego będzie przyznane  100 punktów.  

 

    Kryterium „Termin przygotowania postępowania przetargowego (T)” będzie 

oceniane następująco: 

      Ocenie podlegać będzie deklarowany przez Wykonawcę czas, liczony  w dniach, od dnia 

podpisania umowy, w jakim Inwestor Zastępczy przygotuje postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane.  
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      Przygotowanie postępowania przetargowego rozumiane jest jako przygotowanie pełnej 

dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia wraz z wzorem 

umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego na 

prace budowlane (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z uzyskaniem akceptacji przez 

Zamawiającego  

Punkty w skali do 100 punktów, w następujący sposób:  

 za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: 

-  w terminie 30 lub więcej dni  będzie przyznane  0 punktów, 

- w terminie 29 dni  będzie przyznane  10 punktów 

- w terminie 28 dni  będzie przyznane  20 punktów 

-  w terminie 27 dni  będzie przyznane  30 punktów 

- w terminie 26 dni  będzie przyznane  40 punktów 

- w terminie 25 dni  będzie przyznane  50 punktów 

- w terminie 24 dni  będzie przyznane  60 punktów 

- w terminie  23 dni  będzie przyznane  70 punktów 

- w terminie  22 dni  będzie przyznane  80 punktów 

- w terminie  21 dni  będzie przyznane  90 punktów 

- w terminie do 20 dni  będzie przyznane  100 punktów. 

14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Termin 

zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten 

może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. 

O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego.  

15. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,  

złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 ze zm.);  
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości 

oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

132 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 1991).  

Zgodnie z art. 181  ustawy Prawo zamówień publicznych: 
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1. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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 na podstawie art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2. 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.  

23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

27. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez wykonawcę. 

28. RODO: 
1) Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@mcdn.edu.pl  

3) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 04.05.2016), dalej: RODO, tym samym, dane 

osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 

przepisami krajowymi. 

4) Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: ,,Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej”, realizowanego w budynkach 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w trzech lokalizacjach”. 

5) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 

oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. 

6) Dane osobowe wykonawcy, zawarte w protokole postępowania, 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. 

mailto:iod@mcdn.edu.pl
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7) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż 

cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane 

osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony 

w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której 

dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, 

o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

8) Podanie przez wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie 

warunkuje możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przewidzianym w ustawie Pzp. 

9) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 

związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 

a)      obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i 

przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust. 2f oraz art. 26 ust. 3  ustawy Pzp, 

b)      obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w 

trybie art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

10) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – 

treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego. 

11) Wykonawca ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych jego 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść  

sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

12) Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp zamawiający informuje, że: 

  

a)      w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1−3 RODO 

(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych 

z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w przypadku 

udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

b)      wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia 

przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

13)  Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w 

załączniku nr 5 do SIWZ 

 

Załączniki do specyfikacji:  
1. Druk OFERTA – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 
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2. Umowa (wzór). 
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3. 
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 4. 
5. Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej na załączniku nr 5 
6. Wykaz wykonanych usług spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na załączniku nr 6. 

7. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na załączniku nr 7 – do wypełnienia przez inne podmioty i 

załączenia do oferty. 
8. Klauzula RODO art. 13 ust. 1 i 2 na załączniku nr 8. 
 

 
Kraków, 20.09.2019r. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................                

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

Adres wykonawcy: ...........................................  

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

Województwo: ................................................. 

NIP: ............................................................... 

 

KRS: ............................................................... 

...................................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

...................................................................... 
adres e-mail wykonawcy 

 

OFERTA 
Województwo Małopolskie 
Małopolski Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Stanowisko ds. zamówień publicznych 
Ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.:Pełnienie funkcji 

inwestora zastępczego dla zadania: ,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich 

budynków  użyteczności publicznej”, realizowanego w budynkach Małopolskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w trzech lokalizacjach”.”. 
Zakres zamówienia to termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych 

w miejscowościach: 

1) Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23,  

30-003 Kraków; 

2) Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym 

Sączu, ul. Jagiellońska 61, 30- 300 Nowy Sącz; 

3) Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

cena ryczałtowa netto: ........................................................................................ zł 

słownie złotych: ........................................................................................................ 

podatek VAT w wysokości 23%: ............................................................................ zł 

słownie złotych: ......................................................................................................... 

cena ryczałtowa brutto: ....................................................................................... zł 

słownie złotych: ........................................................................................................ 

z czego: 

1) dla obiektu Część 1  

Budynek: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23,  

30-003 Kraków  
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Brutto……………zł (słownie:…………...…………………………………………) w tym podatek VAT w kwocie 

…………..zł (słownie:……………………………………………………………………………………….) 

2) dla obiektu Część nr 2  

Budynek: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 30- 300 Nowy Sącz 

Brutto……………zł (słownie:…………...…………………………………………) w tym podatek VAT w kwocie 

…………..zł (słownie:……………………………………………………………………………………….) 

3) dla obiektu  Część nr 3 

Budynek: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów 

Brutto……………zł (słownie:…………...…………………………………………) w tym podatek VAT w kwocie 

…………..zł (słownie:……………………………………………………………………………………….) 

 

2.  Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 

przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

4. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

 zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie** 

............................................................................................................ z siedzibą 

w ....................................................................................................................... 
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 

stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

b) wykonanie części dotyczącej ......................................................................firmie** 

........................................................................................................... z siedzibą 

w ................................................................................................................... 
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 

stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części 

zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

** wypełnić o ile jest to wiadome 

5. Oświadczamy, że czas stawienia się na wezwanie Zamawiającego w miejscu 

inwestycji wynosi:…………dni roboczych. 

6. Oświadczamy, że termin przygotowania postępowania przetargowego 

wynosi:….….dzień/dni od dnia podpisania umowy. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 
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Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem 
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

* Niepotrzebne skreślić 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki 

cywilnej składa w/w oświadczenie. 

8. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: 

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

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki 

cywilnej musi podać w/w adres. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.**  

 RODO - rozporządzenie 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 04.05.2016, str. 1).  

**w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca 

nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie 

........................................ 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG, 
spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

 

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................ 
 

Adres Wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................. 
 

tel. ............................ faks ........................... e-mail ....................................................... 
 

Lp. 
Nazwa  

i lokalizacja 

budowy  

Opis i zakres robót, dla których 
pełniona była funkcja Inwestora 

Zastępczego lub Menadżera 

Projektu lub Inżyniera 

Kontraktu 
oraz  

opis zakresu wykonywanych 

czynności związanych 

z pełnieniem w/w funkcji 

Data 

rozpoczęcia 

i zakończenia 

realizacji robót 
(d-m-r) dla 

których 

pełniona była 

funkcja  
 Inwestora 

Zastępczego  
lub Menadżera 

Projektu lub 

Inżyniera 
Kontraktu 

 

Wartość brutto  
robót 

budowlanych dla 

których pełniono 

funkcję  
 Inwestora 

Zastępczego  
lub Menadżera 

Projektu lub 

Inżyniera 

Kontraktu  
 (w PLN) 

Nazwa i adres  
wykonawcy  

pełniącego funkcję  
 Inwestora 

Zastępczego 

lub Menadżera 

Projektu lub 

Inżyniera 

Kontraktu 

Zamawiający  
(nazwa, adres, telefon) 

1.    

 

 

 

   

2.    

 

 

 

   

3.    

 

 

 

   

 

 

........................................ 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Ja/My niżej podpisany(ni) ………………….…………………………………………….……………...…………………………… 
                          (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                     (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), odda Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 
 

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 5.3 SIWZ zgodnie z wymaganiami 

określonymi w punkcie 6.4. SIWZ, tj.: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  

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

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego jest następujący:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest 

następujący:   

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą:     TAK*     NIE*  

(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. SIWZ) 

* niepotrzebne skreślić 

 
Uwaga:  
W przypadku korzystania z doświadczenia więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest drukiem 
do wielokrotnego wykorzystania 
 

 

……………………………………………………………        ……………………………………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                             do składania  oświadczeń woli  

             w imieniu podmiotu  
    oddającego do dyspozycji zasoby) 
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                                                                                     Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

Klauzula RODO art. 13 ust. 1 i 2. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w MCDN jest Pani/Pani Sylwester Kopeć, 

kontakt: adres e-mail: iod@mcdn.edu.pl , telefon: 12 6171109 *; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na 

podstawie art. 138”o”; 
 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; 
 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. 
 

mailto:iod@mcdn.edu.pl
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      Załącznik nr 3 do SIWZ 

Zamawiający: 

Województwo Małopolskie 

Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli 

ul. Lubelska 23 

30-003 Kraków 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest, 

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: ,,Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej”, realizowanego w budynkach 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w trzech lokalizacjach, 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   zakresie opisanym w Rozdziale 4  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                    ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 4  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                                                            ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Zamawiający: 

Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli 

ul. Lubelska 23 

30-003 Kraków 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: ,,Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej”, realizowanego w budynkach 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w trzech lokalizacjach, 

 oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                    ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                                           ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                                                   ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: ,,Modernizacja energetyczna 

wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej”, realizowanego w budynkach 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w trzech lokalizacjach 

 

 
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję  
 

 nie należy do grupy kapitałowej*, 
 
 

 należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym podmiotem (Wykonawcą) 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,  

 
 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykonawcami, którzy złożyli 
oferty w niniejszym postępowaniu). 

 

 
…………………………………………………….. 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 
 

 
 

* - nieodpowiednie skreślić 

 

 


