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              Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie 

Radio Kraków S.A. 

al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków 

tel. 12-630-60-00, fax. 12-630-60-00 

e-mail: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl 

 
Kraków, dnia 28 października 2020 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

1) Nazwa  oraz adres Zamawiającego. 

1. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A.              

 al J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków. 

       tel. 12/630-60-00 – łączy ze wszystkimi komórkami 

       e-mail: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl  

       strona internetowa www.radiokrakow.pl 

        miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.bip.radiokrakow.pl 

   
 

2) Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części ustawą „PZP” 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), a jego wartość nie przekracza 

tzw. „progów unijnych”. 

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową, powołaną do przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z decyzją zamieszczoną 

na wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia. 

  
1. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz wody lodowej wraz z instalacją 

elektryczną zasilania urzadzeń wentylacji i klimatyzacji w budynku Radia Krakow S.A. 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45331210-1 Instalowanie wentylacji, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kankalizacyjne i 

sanitarne, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

45320000-6 Roboty izolacyjne, 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, 45331100-7 

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45331230-7 Instalowanie urządzeń 

chłodzących, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

3. Informacje niezbędne wykonawcy do prawidłowego wywiązania się ze zobowiązania 

i właściwego oszacowania ceny oferty: 

3.1 Informacje ogólne: 

3.1.1  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: 

Zadanie I  

Dostawę fabrycznie nowych central wentylacyjnych z montażem na istniejącej 

konstrukcji lub dostosowaniem istniejącej konstrukcji do parametrów i ciężarów 

mailto:monika.poniewierska@uj.edu.pl
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dostarczanych central wentylacyjnych, z włączeniem oraz wykonaniem nowej 

instalacji elektrycznej 

Dostawę i montaż instalacji klimatyzacji i wody lodowej wraz z uruchomieniem, 

przeprowadzeniem prób oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych 

(bruzd, przebić, przekuć, zamurowań itp. oraz uzupełnieniu tynków po 

zamurowaniach i przekuciach). 

Zadanie II 

Remont sufitów podwieszanych ecophon oraz opraw na lampy 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót budowlanych, parametry 

techniczne central wentylacyjnych oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zwierają: Opis 

przedmiotu zamówienia, projekty techniczne, przedmiary robót, STWiOR oraz projekt umowy 

będące załącznikami od 1 do 1E do niniejszej SIWZ.  

5. Gdziekolwiek w SIWZ pojawiają się nazwy własne urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamowienia, zamawiający uznaje, iż są to nawzy przykładowe służące 

doprecyzowaniu technologi wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

robót budowlanych. 

6. Ogólne warunki udziału w postępowaniu:  

6.1 wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, 

określonymi w niniejszej SIWZ; 

6.2  wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w SIWZ terminie; 

6.3 wykonawca musi zaoferować termin płatności zgodny z postanowieniami wzoru umowy 

załączonego do niniejszej SIWZ; 

6.4 wykonawca musi zapewnić dostępnośc serwisu gwarancyjnego przez cały okres gwarancji;  

6.5 wykonanie prac generujących hałas lub wibracje lub wyłączających dany obszar z 

użytkowania musi być ustalane z zamawiającym – wskazane będzie ich wykonywanie w 

godzinach nocnych tj. od 23:00 do 05:00. 

6.6 Zamawiający zastrzega, iż kluczowe części zamówienia winny być wykonane przez 

wykonawcę. Przez kluczowe części zamówienia, zamawiający uznaje roboty branży 

sanitarnej w ramach zadania nr I 

7. Oryginał niniejszej SIWZ i jej załączników podpisany przez osoby uprawnione w imieniu 

zamawiającego, stanowiący podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią 

tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego i na stronie internetowej: 

www.bip.radiokrakow.pl w zakładce przetargi 

4) Termin wykonania zamówienia.  

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie IV kwartał 2020 – I kwartał 2021 r.   

2. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy. 

 

5) Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów –  

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim 

poziomie jakości.  

http://www.bip.radiokrakow.pl/
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Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, muszą być 

odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona.  

Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, musi posiadać uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi i pełnić funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji roboty 

budowlanej przez okres minimum trzech lat.  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie kierownika 

budowy o posiadaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności i 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej przez 

okres minimum trzech lat.  

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa –  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada: 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto.  

3.    Zdolność techniczna –  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 realizacje tożsame z przedmiotem 

zamówienia, każdą na kwotę min. 1.000.000 brutto potwierdzone 2 referencjami obejmującymi 

wykonanie wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej, w tym min. 1 realizacja w budynkach 

użytkowanych w trakcie prowadzonych prac.  Wykaz powinien zawierać: rodzaj robót, ich wartość, 

daty i miejsca wykonania oraz nazwy podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.  

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału 

w postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie                

z postanowieniami ustawy PZP. 
 

6) Podstawy wykluczenia wykonawców. 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

PZP. 

2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania 

wykonawcę: 

2.1 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 (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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. 

zm.),  

2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

7) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia, w terminie przez siebie 

wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

7.1 Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą. 

7.1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 

i 8 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

formularza oferty; 

7.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 

wykluczenia musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 powyżej, 

w części dotyczącej podwykonawców; 

7.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których 

mowa w punkcie 7.1.1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie publiczne. 

7.1.4.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 5)1.1 SIWZ, wykonawca składa w treści formularza oferty 

oświadczenie kierownika budowy o posiadaniu uprawnień do kierowania 

robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności i pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej przez 

okres minimum trzech lat.  

            a dokument w wymaganej formie przedkłada na wezwanie zamawiającego w 

procedurze „odwróconej” wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona przez zamawiającego. 
7.4.5.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 5)3.1 SIWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty wykaz  

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu         

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

okresie, co najmniej 2 realizacje, każda na kwotę min. 1.000.000 brutto 

potwierdzone 2 referencjami obejmującymi wykonanie wentylacji, klimatyzacji i 

wody lodowej, w tym min. 1 realizacja w budynkach użytkowanych w trakcie 

prowadzonych prac Wykaz powinien zawierać: rodzaj robót, ich wartość, daty i 

miejsca wykonania oraz nazwy podmiotów na rzecz których roboty te zostały 

wykonane.  

 

7.2 Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy 
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poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. 

Wykonawca, polegający na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając – wraz z ofertą – pisemne 

(tj. w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wedle wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do formularza oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie 

i jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego 

zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób i w jakim zakresie będzie ono wykonywane. 

 

7.3 Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 

3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu 

wykonawców biorących udział w postępowaniu i złożonych ofert. 

7.3.1 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, składane 

w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego – po otwarciu 

ofert – wykaz wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem 

powyższego oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody wskazujące na 

to, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w przedmiotowym 

postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 

 

7.4 Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które wykonawca będzie 

zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

7.4.1 Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona 

oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia 

oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

7.4.2 Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 

            - kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień do kierowania 

robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności osoby/osób pełniących 

funkcje kierownika robót 

             - oświadczenia  osoby/osób pełniących funkcje kierownika robót o pełnieniu ww. 

funkcji przez okres min. trzech lat 

- kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia. 

- harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

- projektu umowy z podwykonawcą (jeśli dotyczy) 

 

8) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego lub drogą 

elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać 

złożona w formie oryginału, na piśmie, przed upływem terminu składania ofert. 
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2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem 

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

otrzymania. 

3. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest: 

Beata Jasińska-Jędrusik, tel.: +48 630-61-11;  e-mail: b.jasinska@radiokrakow.pl  

Weronika Nowak, Tel: +48 630-61-51; e-mail: weronika.nowak@radiokrakow.pl 

4. Zamawiający organizuje wizję lokalną w dniu 3 listopada o godz. 12:00 w siedzibie 

zamawiającego. 

 

9) Wymagania dotyczące wadium.  

1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł.  

2. Rachunek bankowy Zamawiającego do wniesienia wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w 

Limanowej, nr rachunku: 30 8804 0000 0050 0500 0530 0001 

3. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu winien wskazać numer rachunku bankowego do 

zwrotu wadium 

4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem 

z ofertą. 

5. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty 

kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony 

gwaranta/poręczyciela. Gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, 

zobowiązująca gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji do 

określonej wysokości sumy gwarancyjnej). Koniecznym jest, aby dokument ten 

obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Pzp. Koniecznym jest również, aby 

gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. 

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi mieć taką 

samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu 

wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji 

powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą 

rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że 

wynika to z przepisów prawa. 

 

10) Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

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

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia 

ofert. 

 

11) Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację obu zadań  przedmiotu 

zamówienia. 

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 

z uwzględnieniem postanowień art. 23 ustawy PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

mailto:b.jasinska@radiokrakow.pl
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3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 

wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SIWZ i jej załączników, a w szczególności musi 

zawierać: 

3.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami; 

3.2 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile 

oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę 

składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez 

wszystkich członków konsorcjum]. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony 

dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa 

sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski; 

3.3 wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich 

udział w realizacji zamówienia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza 

oferty. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim. 

5. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazać, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; 

„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej 

na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na 

formularzu oferty i na jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów 

poświadczanych za zgodność z oryginałem podpisy (podpis) winny być opatrzone pieczęcią 

firmową i imienną wykonawcy.  

7. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane 

i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz, aby 

wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

 

12) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać (osobiście lub poprzez operatora pocztowego)w siedzibie  Radia Kraków 

S.A., przy al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków (parter), w terminie do dnia 16 listopada 2020 r., 

do godz. 10:00. 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zamawiający zwraca zgodnie z zasadami 

wynikającymi z art. 84 ustawy PZP. 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres 

podany w pkt 12)1 SIWZ, oraz oznaczyć następująco: „Oferta na wykonanie instalacji 

wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz wody lodowej wraz z instalacją elektryczną zasilania 

urzadzeń wentylacji i klimatyzacji w budynku Radia Krakow S.A.” i/lub „Oferta na wymianę 

sufitów podwieszanych w budynku Radia Kraków S.A.”– nie otwierać przed dniem 16 listopada  

2020 r., godz. 10:15” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 

przed upływem terminu składania ofert. 
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5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r., o godz. 10:15, w siedzibie 

zamawiającego przy al. Słowackiego 22 w Krakowie. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 

w poszczególnych ofertach dla całości zamówienia. 

 

13) Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca winien przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację przedmiotu zamówienia w 

formie indywidualnej kalkulacji cenowej, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych 

w niniejszej SIWZ i jej załącznikach. 
2. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, 

płatność nastąpi zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

4. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 

14) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

Zadanie I Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz wody lodowej wraz z instalacją 

elektryczną zasilania urzadzeń wentylacji i klimatyzacji w budynku Radia Krakow S.A. 

 

Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 

 

Kryterium Waga kryterium 

Cena (łączna cena brutto)             51 % 

Okres udzielonej gwarancji ponad 48 m-cy a maksymalnie 60 

m-cy 

  29,75 % 

Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne poniżej 24h a 

minimalnie 6h 

4,25% 

 

1. Zasady oceny kryterium „Cena ”  

 

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

 

                                   Oferowana najniższa cena brutto  
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Cena  =  ---------------------------------------------------------------------  x 51 pkt. 

                                          Cena brutto oferty badanej 

 

2. Zasady oceny kryterium „okres udzielonej gwarancji”  

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

 

         Okres gwarancji oferty badanej 

 Okres udzielonej gwarancji  =  -------------------------------------- x 29,75 pkt. 

         Najdłuższy okres gwarancji 

  

3. Zasady oceny kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne”  

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

 

              Najkrótszy czas reakcji 

 Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne  =  ------------------------------- x 4,25 pkt. 

               Czas reakcji oferty badanej  

 

UWAGA!  

a) Minimalny okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 48 m-cy liczony od dnia 

odbioru końcowego robót, a maksymalny termin udzielonej gwarancji nie może być dłuższy 

niż 60 m-ce liczone od dnia odbioru końcowego robót. 

b) Najdłuższy czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne nie może być dłuższy niż 24h, a najkrótszy 

nie może być krótszy niż 6h. 

 

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu udzielonej gwarancji uznaje się, że 

Wykonawca zaoferował minimalny termin tj. 48 m-cy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin 

udzielonej gwarancji dłuższy, niż 60 m-ce, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 m-cy i taki 

zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. 

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie czasu reakcji na zgłoszenie gwarancyjne 

uznaje się, że Wykonawca zaoferował 24h. Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas reakcji krótszy niż 

6h, do oceny ofert zostanie przyjęty czas 6h i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać termin udzielonej gwarancji w pełnych miesiącach, a czas 

reakcji w pełnych godzinach. 

 
Zadanie II  Dostawa oraz wymiana podwieszanych sufitów ecophon oraz opraw na lampy 

 

Kryterium Waga kryterium 

Cena (łączna cena brutto)            12 % 

Okres udzielonej gwarancji ponad 48 m-cy a maksymalnie 60 

m-cy 

             3 % 

 

1. Zasady oceny kryterium „Cena ”  

 

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

 

                                   Oferowana najniższa cena brutto  
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Cena  =  ---------------------------------------------------------------------  x 12 pkt 

                                          Cena brutto oferty badanej 

 

 

2. Zasady oceny kryterium „okres udzielonej gwarancji”  

 

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

 

         Okres gwarancji oferty badanej 

 Okres udzielonej gwarancji  =  -------------------------------------- x 3 pkt. 

         Najdłuższy okres gwarancji 

 

 

Wykonawca winien podać cenę ofertową dla zadania II przyjmując do wyliczeń powierzchnię 

400 m
2 

sufitów i stosując iloczyn ceny 1 m
2 

sufitów wraz z oprawami lamp i 400 m
2
 powierzchni 

remontu sufitów.  

 

Zamawiający obliczy punktację poszczególnych wykonawców odrębnie dla zadania I i II, a 

następnie zsumuje punkty uzyskane przez wykonawców w obu zadaniach.  

. 

3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(bez zaokrągleń). 

4. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

15) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien złożyć lub przekazać: 

1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

nie został złożony wraz z ofertą; 

1.2 kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty wspólnie 

ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego (tj. konsorcjum); 

1.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub  zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości  wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu; 

1.4 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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2. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

 

16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 4% ceny ofertowej brutto. 

 

17) Projekt umowy – Stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym 

podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy - 

Prawo Zamówień Publicznych, Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy PZP. 

 

19) Postanowienia ogólne. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do 

treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także 

wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 

20) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy wykonawcy będącego osobą 

fizyczną 

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, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Radio 

Kraków S.A. informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłosnia w 

Krakowie „Radio Kraków S.A” ., al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000049387, NIP: 675-02-00-083 

2. Radio Kraków S.A.  wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, al. J. Słowackiego 22, 30-007 

Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@radiokrakow.pl lub pod nr 

telefonu: 12/630-60-00 

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

Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ID 2-T 

PN-2020. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

mailto:iod@radiokrakow.pl
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w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

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

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres: 

co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych 

umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych 

osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Ogólnego. 

11. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. 

12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 

Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 8 i 10 powyżej oraz do 

uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

21) Załączniki do SIWZ. 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 1 A 1 do SIWZ – Projekt elektryczny 

3. Załacznik nr 1 A 2 do SIWZ – Projekt klimatyzacji i wody lodowej 

4. Załacznik nr 1 A 3 do SIWZ – Projekt wentylacji 

5. Załącznik nr 1 B do SIWZ – Przedmiar robót klimatyzacji, wentylacji i wody lodowej 

6. Załącznik nr 1 C do SIWZ – Przedmiar robót instalacji elektrycznej 

7. Załącznik nr 1 D do SIWZ – STWiOR w zakresie instalacji klimatyzacji, wentylacji i wody lodowej 

8. Załącznik nr 1 E do SIWZ - STWiOR w zakresie instalacji elektrycznej 

9. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty; 

10. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; 

11. Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY – ID 4-Dz.A.-PN-2020 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ZAMAWIAJĄCY:   Radio Kraków S.A. 

Al. J. Słowackiego 22, 30 – 007 Kraków 

_____________________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) wykonawcy:   

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

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

Adres siedziby:      

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

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

Adres do korespondencji:   

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

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

Kontakt: 

tel.: ................................................................... 

fax: ................................................................... 

e-mail:   .................................................................... 

Inne dane: 

NIP: PL ............................................................. 

REGON:   .................................................................. 

 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacyjnej i 

klimatyzacyjnej oraz wody lodowej wraz z instalacją elektryczną zasilania urzadzeń wentylacji i 

klimatyzacji w budynku Radia Krakow S.A.oraz wymianę sufitów podwieszanych składamy 

poniższą ofertę: 

  

ZADANIE I: 

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę brutto (tj. wraz 

z należnym podatkiem od towarów i usług VAT): ………………….. PLN (słownie: 

................................................................................................... 00/100); 

2) deklarujemy okres gwarancji …………… m-cy od daty protokolarnego odbioru robót 

3) deklarujemy czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne …. godzin 

ZADANIE II: 

5)     oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę brutto (tj. wraz  

z należnym podatkiem od towarów i usług VAT): ………………….. PLN (słownie: 

................................................................................................... 00/100); w tym cena brutto 1 

m
2
powierzchni remontu sufitów wraz z wymianą opraw na lampy wynosi ……… PLN 

(słownie:………………………..) 

 

1) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 

określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również 

zgodny z obowiązującymi normami;  

2) oświadczamy, iż legitymujemy się wszelkimi pozwoleniami uprawniającymi do wykonywania 

prowadzonej przez nas działalności,  
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3) oświadczamy, iż posiadamy aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę ubezpieczenia 

w wysokości co najmniej ceny ofertowej 

4) oświadczamy, iż posiadamy o najmniej 3 referencje dla każdego typu instalacji wystawionych co 

najmniej 1 rok po terminie odbioru robót 

5) oferujemy termin płatności zgodny z postanowieniami zwartymi we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik do SIWZ; 

6) oświadczamy, że wybór oferty: 

 nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług* 

 będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy 

będzie dotyczył ……………………………………………………………………..…………. 

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

…………………………………………………………………………………………………….* 
[*1/niepotrzebne skreślić; 2/wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującej 
ustawy o podatku od towarów i usług VAT] 

7) oświadczamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorczości (tj. Dz.U. 

2019 r., poz. 1292 ze zm.) należymy do: 

 mikroprzedsiębiorstw* 

 małych przedsiębiorstw* 

 średnich przedsiębiorstw* 
[*niepotrzebne skreślić] 

8) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia; 

9) w przypadku udzielenia nam zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zasadach 

w niej opisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

10) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart; 

11) załącznikami do niniejszego formularza są: 

 spis treści /fakultatywnie/; 

 Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do 

odpowiednio /o ile dotyczy/: wykonawcy/podmiotu trzeciego/podwykonawcy; 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego wraz ze 

stosownym zobowiązaniem /o ile dotyczy/; 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom wykonania części 

przedmiotu zamówienia /Wykaz podwykonawców – o ile dotyczy/; 

 Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych robót w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia – dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu; 

 Załacznik nr 5 – Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie robót ujętyh w 

wykazie 

 Załącznik nr 6 – kserokopia uprawnień Kierownika budowy 

 Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 

 Załącznik nr 8 – Kosztorysy ofertowe do zadania nr I 

 Załacznik nr 9 – Kosztorys ofertowy do zadania nr II  

 Zaparafówany projekt umowy 

 Potwierdzenie zlożenia wadium 

 Inne. 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

…………............................................................ 
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(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym usługę dosyłu sygnału radiowego do obiektów 

nadawczych.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

a) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy PZP, 

b) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 

i 8 ustawy PZP.  

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

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

art. ……………..…. *ustawy PZP. 
[*podać mającą zastosowanie podstawę do wykluczenia, spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy PZP] 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP 

podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………….. 

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

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA /PODMIOT TRZECI/ : 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), ……………………..….…… nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA /PODWYKONAWCA ZWYKŁY/: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), ……………………..….…… nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

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 ........................................... 2020 roku. 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 

 (Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE  

O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO, W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługę dosyłu sygnału radiowego do obiektów 

nadawczych, oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu jest: 

 

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

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

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP 

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

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Ja (My) niżej podpisany (ni) 

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

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

 

działając w imieniu i na rzecz : 

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

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

 

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na: usługę dosyłu sygnału radiowego do obiektów 

nadawczych 

, zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………  
[*podać pełną nazwę /firmę/ wykonawcy wraz z danymi adresowymi] 

 

W celu oceny, czy ww. wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do moich zasobów podaję: 

 

1) zakres moich zasobów dostępnych wykonawcy: 

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

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

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

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

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

 

3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z wykonawcą: 
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…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

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

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

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego) 

 
 
[POUCZENIE: Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania podmiotu 
trzeciego, określać czego zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób i w jakim zakresie będzie ono wykonywane] 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

(wykaz podwykonawców) 

 

Oświadczamy, że: 

 

 powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) 

zamówienia: 

 

1) Podwykonawca: ……………………………………………………………………………….. 
[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG] 

Zakres zamówienia ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
[*podać] 

2) Podwykonawca: ……………………………………………………………………………….. 
[*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG] 

Zakres zamówienia …………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 
[*podać] 

 

 nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia 
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Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
[*w razie braku podwykonawców – niepotrzebne skreślić] 

 

 

 
 [Jeżeli wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, zamawiający uzna, że nie powierza 
podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych przedmiotowym zamówieniem] 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do formularza oferty 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 (dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu) 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

oraz wody lodowej wraz z instalacją elektryczną zasilania urzadzeń wentylacji i klimatyzacji w 

budynku Radia Krakow S.A.niniejszym oświadczamy, że wykonaliśmy co najmniej, 2 realizacje 

toższame z przedmiotem zamówienia, każdą na kwotę min. 1.000.000 brutto potwierdzone 2 

referencjami obejmującymi wykonanie wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej, w tym min. 1 

realizacja w budynkach użytkowanych w trakcie prowadzonych prac. 

 
LP. Odbiorca usługi Wartość roboty Data rozpoczęcia 

/zakończenia 

1. 

..... 

   

 

 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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[* niepotrzebne skreślić] 

 
 

 

Załącznik 5 do formularza oferty 

 

(Wykonawca/Pieczęć firmowa wykonawcy)                                                   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
1
 

 

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 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 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ................................2020 roku. 

 

 

 

\…………............................................................ 

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wymagane wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób niż bezpośrednio 

jego dotyczących oraz nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.  W pozostałych przypadkach wykonawca nie składa oświadczenia. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

(Pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

(powiązania kapitałowe) 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  

 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej zamawiającego informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że: 

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę 

w niniejszym postępowaniu *
)
 

 

lub 

 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami *
)
 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Lista wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy 

kapitałowej *
)
 

 

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

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

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

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku. 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
[*niepotrzebne skreślić] 

 
[Oświadczenie można złożyć faksem lub emailem w zakreślonym powyżej terminie, a następnie niezwłocznie przesłać 

pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem] 

 

 

 


