
Kalwaria Pacławska, dnia 10.07.2019r. 

Zaproszenie 

do składania ofert na wykonanie robót budowalnych w obrębie Klasztoru Znalezienia Krzyża 
Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej II 

postępowanie 

I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa zamawiającego: Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej  
Adres zamawiającego: Kalwaria Pacławska 40 
Kod Miejscowość: 37-743 Kalwaria Pacławska,
Strona internetowa www.kalwaria.franciszkanie.pl
e-mail; kustosz@kalwariapaclawska.pl
Tel: +48606502478
Faks: 0048166719555
Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

Zamawiający jest kościelną osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2018 nr 1025), mającego na celu
doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwany dalej PZP.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Rozdziale 6.5.2.
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Kalwaria Pacławska 40, 37-743 Kalwaria

Pacławska), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2019r. godz. 13.00, w
zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący
nienaruszalność.



 

2. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na wykonanie robót budowalnych w obrębie 
Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
(Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, drugie postępowanie”. 
 
Z dopiskiem „Nie otwierać przed 29.07.2019r. godz. 13.30”  
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019r 2019r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego.  
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy oferentów, a także informacje 

dotyczące ceny, zawarte w ofertach. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Kod CPV: 
 
45000000-7 roboty budowlane 
45113000-2 roboty na placu budowy 
45111300-1 roboty rozbiórkowe 
45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 
45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania 
45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
45317000-2 inne instalacje elektryczne 
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) przebudowa zabytkowego budynku dawnego nowicjatu (kamienicy) na cele kulturalno 
-oświatowe, 

b) rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do obsługi ruchu turystycznego.  
2. Szczegółowy zakres prac wskazanych powyżej opisany został w dokumentacji projektowej, w 

skład której wchodzą w szczególności:  
a) Dokumentacja budowlana, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, 
b) Dokumentacja budowlana wykonawcza, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego 

zaproszenia,  
c) Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, 

3. UWAGA! Zakres prac określony przez Zamawiającego w przedmiarze robót, stanowiącym 
Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia ma jedynie charakter pomocniczy, w szczególności 
dla ustalenia ceny ryczałtowej. Dokumentem nadrzędnym, będącym szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia, jest dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 lit. a) i b) 
powyżej)  

4. Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego.  



 

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy 
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wejścia na teren, na którym prowadzone mają być prace 
objęte przedmiotem zamówienia celem przeprowadzenia wizji lokalnej, Zamawiający 
przewiduje następujące terminy wizji lokalnej: od dnia 15.07 – 24.07.2019r. Wykonawcy 
proszeni są o zgłoszenie osób biorących udział w wizji lokalnej najpóźniej na 2 dni robocze 
przed terminem wizji lokalnej. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie dodatkowego terminu 
lub godziny wizji lokalnej w razie dużego zainteresowania wizją lokalną. Zgłoszenie 
telefonicznie należy kierować do Gwardiana Klasztoru. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  
9. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy oferta 

Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
               Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany nie później niż w   
              terminie  do dnia 12 grudnia 2021 r.  
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w rozumieniu art. 3 
pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane w zakresie obiektu wpisanego do 
rejestru zabytków, o łącznej wartości robót nie mniej niż 2 mln PLN brutto, przy czym 
żadna z robót nie może być mniejsza niż 500 000 PLN brutto.  

 
Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty 
wskazane w Rozdziale VII ust. 12 pkt 1) lit. a), tj. w oparciu o wykaz wykonanych robót 
budowalnych wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie 
tych robót, według kryterium spełnia/nie spełnia. 

 
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 

skierują do wykonania zamówienia następujące osoby: 
i. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:  

1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w 
ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 



 

przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  

2) doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy 
robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności, przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków, 

3) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach 
nieruchomych zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

ii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:  
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w 
ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  

2) doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy 
robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności;  

iii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:  
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem 
krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego;  

2) doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy 
robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności;  

 
Ocena spełniania warunku, określonego w Rozdziale VI ust. 2 lit. b) pkt i. – iii.  
dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 6 lit. b) oraz 
w Rozdziale VII ust. 12 pkt 1) lit b), tj. w oparciu o wykaz osób skierowanych przez 
Wykonawcę do wykonania zamówienia, zawierający informację o posiadanych 
uprawnieniach i doświadczeniu poszczególnych osób oraz dokumenty poświadczające 
uzyskane uprawnienia budowlane, według kryterium spełnia/nie spełnia.  

 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

w tym posiadać będą środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), na co Wykonawca przedstawi z 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej informację potwierdzającą 



 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

 
Ocena spełnienia warunku określonego w Rozdziale VI ust. 2 lit c), prowadzona będzie 
w oparciu o dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 12 pkt 1) lit. c) 
potwierdzający, że wykonawca posiada odpowiednie środki finansowe lub zdolność 
kredytową.  
 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,: 
a.  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lokalnych lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lokalnych lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. Na dowód braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawi 
zamawiającemu odpowiednie zaświadczenia i oświadczenia wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

b. który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,  
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1. Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną pod rygorem nieważności. 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu 
oferty stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.  

3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.  
4. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 60 dni liczone wraz z upływem terminu 

składania ofert.  
5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów 

lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem 
oferty wraz z wykazem prac i wykazem osób, oraz pełnomocnictwa, które winny być 
złożone w oryginale. 

6. Do oferty należy dołączyć: 



 

a) dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do 
reprezentowania Wykonawcy, np. wyciąg z KRS dla podmiotów zbiorowych, 
pełnomocnictwo itp. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie 
(konsorcjum) ww. obowiązek dotyczy wszystkich Wykonawców, w znaczeniu, że konieczne 
jest udokumentowanie umocowania osób składających oświadczenia w imieniu 
poszczególnych konsorcjantów, takich jak osoby udzielające pełnomocnictwa do 
reprezentowania konsorcjum, potwierdzające dokumenty za zgodność itp.  
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i  
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 
w Rozdziale VI ust. 2 lit b) niniejszego zaproszenia oraz oceny oferty w kryterium 
doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej. Formularz wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do 
zaproszenia; 
 
UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza wykazu 
osób będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia 
treści oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej 
staranności przy wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów; 
 
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której 
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 
d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do zaproszenia; 
e) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do zaproszenia 
(jeżeli dotyczy); 

 
7. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty, 

uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego 
skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą 
prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania 
lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych 
braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze 
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku 
do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego). 

8. Wykonawca może podać tylko jedną cenę – netto oraz brutto (cenę brutto, która przyjęta 
będzie do porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  



 

9. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy winni zapoznać się z treścią dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zestawienia prac (przedmiary) mają wyłącznie funkcję informacyjną 
lub mogą być zastosowane w celu rozliczenia umowy, nie stanowią zaś podstawy do 
ustalenia zakresu prac zleconych Wykonawcy i ewentualne rozbieżności między tymi 
opracowaniami a stanem wynikającym z treści dokumentacji projektowej nie mogą 
stanowić podstawy do podnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, w 
szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. 

11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego Oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 3 dni), 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich przedmiotu oraz zakresu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te roboty zostały wykonane prawidłowo, przy czym 
dowodami, o których mowa, są protokoły odbioru robót, referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, w 
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w Rozdziale VI ust. 2 lit. a). Wzór wykazu robót budowalnych stanowi 
Załącznik nr 5 do zaproszenia;  

b) dokumenty poświadczające uzyskane uprawnienia budowlane wraz z aktualnym 
wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych 
odpowiednio w: 
- Rozdziale VI ust. 2 lit b) pkt i. ppkt 1) (uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej),  
- Rozdziale VI ust. 2 lit b) pkt ii. ppkt 1) (uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych), 
- Rozdziale VI ust. 2 lit b) pkt iii. ppkt 1) (uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych), 

c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 



 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych 
w Rozdziale VI ust. 2 lit c), 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia; 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: 

 
1 Cena oferty brutto – 60 % 
2. Kryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej – 40 % 
 

Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg 
następującego wzoru matematycznego: 
P= (C min / Cb) x 60 pkt 
gdzie: 
P – liczba punktów za kryterium ceny 
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Cb – cena badanej oferty 

 
Kryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej 



 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie osoby 
mającej pełnić funkcje kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (krotność 
pełnienia funkcji), ponad wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu, określonego w Rozdziale VI ust. 2 lit b) pkt i. ppkt 2) niniejszego zaproszenia, tj. 
ponad dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający określa 
górną granicę dodatkowego doświadczenia branego pod uwagę w niniejszym kryterium na 4 
dodatkowe pozycje.  

UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza wykazu 
osób, będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia 
treści oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej staranności 
przy wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów. 

Pod pojęciem krotności pełnienia funkcji należy rozumieć określenie przez Wykonawcę 
ilokrotnie (przy realizacji ilu robót budowalnych) dana osoba pełniła funkcję kierownika budowy.  

 
Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób doświadczenie, polegające na 
pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przez osobę 
wyznaczoną do pełnienia tej funkcji w trakcie realizacji umowy, ze wskazaniem pełnionej funkcji, 
nazwy zadania, podmiotu zlecającego oraz okresu pełnienia funkcji. 
 
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

 

Ilość dodatkowych przypadków pełnienia 
funkcji kierownika budowy w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

Ilość przyznanych punktów 

1 10 pkt. 
2 20 pkt. 
3  30 pkt.  
4 lub więcej 40 pkt. 
 

Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o wykaz osób, składany wraz z ofertą. Ze 
względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie 
dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby mającej pełnić 
funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej”, służących do oceny 
ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień 
odnośnie tej części wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej 
uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez 
możliwości ich późniejszego usunięcia.  

IX. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres  e-mailowy 

kustosz@kalwariapaclawska.pl  

mailto:e-mailowy%20kustosz@kalwariapaclawska.pl
mailto:e-mailowy%20kustosz@kalwariapaclawska.pl


 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej 
przedłożenia. 

3. 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” informujemy, że: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, z siedzibą Kalwaria Pacławska 
40, 37-743 Kalwaria Pacławska, 

b) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych 
osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f 
RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie 
art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 
1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w 
związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed 
potencjalnymi roszczeniami, 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie 
zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie), 

e) dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W 
przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem 
roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a 
następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te 
dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 
najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania, 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

g) osobie, której dane dotyczą przysługuje: 
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych, 
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych, 
3. 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, 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
(Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 
Warszawa);  

h) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 



 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO. 

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w 
art. 13 i 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 w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w 
związku z udziałem w postepowaniu. 
 
Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o wypełnieniu ww. 
obowiązku informacyjnego, zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 7 
 
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę 

ubezpieczeniową w postaci papierowej, zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę upoważnioną. Szczegółowe wymagania dotyczące polisy Wykonawcy zawiera 
wzór umowy.  

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Szczegółowe postanowienia dot. sposobu wniesienia i 
warunków zwrotu lub zatrzymania zabezpieczenia zawiera wzór umowy.  

 
X. WADIUM:  
1. Każdy Wykonawca zaproszony do składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium, na cały 

okres związania ofertą, w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
2. Do oferty Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez 

Wykonawcę tzn. oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez 
Zamawiającego. 

3. Forma wadium:   
Wadium może być wniesione w następujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co 
najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne zwykłe 
żądanie Zamawiającego.  

5. Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres 
związania ofertą.  

6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 



7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  Bank
Pekao S.A. nr konta: 52 1240 1776 1111 0000 1936 2465
z dopiskiem: Wadium dla postępowania na wykonanie robót budowalnych w obrębie
Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej

6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w oryginale w
siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (np. wraz z ofertą).
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli
jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w
wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych.

7. Termin wniesienia wadium:
Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.

8. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą;
b) prowadzący postępowanie unieważnił je;
c) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z wyłonionym

Wykonawcą.
2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
Rozdziale VI ust. 3. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 lit. d) oraz ust. 12
pkt. 2) składa każdy z Wykonawców.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie, zgodnie z Rozdziałem
VII. Oświadczenia i dokumenty przedkładane w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 lit. b) oraz ust. 12 pkt. 1)



 

składają Wykonawcy oddzielnie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w razie wyboru ich 
oferty jako najkorzystniejszej, przynajmniej jeden z nich winien posiadać polisę 
ubezpieczeniową, o której mowa w Rozdziale IX ust.5. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w razie wyboru ich 
oferty jako najkorzystniejszej, zabezpieczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 6 składa 
jeden Wykonawca w całości lub kilku w odpowiednich częściach.  

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, 
ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

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. Wzór zobowiązania 
stanowi Załącznik nr 10 do zaproszenia. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 
doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których 
te zdolności są wymagane.  

6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą; 



7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w Rozdziale VII ust. 12 pkt 2), potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których
mowa w Rozdziale VI ust. 3.

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, przedstawienia dokumentu, o którym mowa w Rozdziale
VII ust. 6 lit. d), pochodzącego od podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie odnoszące się
do spełniania warunków udziału w postępowaniu należy rozumieć jako złożone w takim
zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na jego zasoby w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków).

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

XIII. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zaproszenia do składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca 5 dnia przed wyznaczonym terminem składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie
terminu 5 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Załączniki: 
1. dokumentacja budowlana,
2. dokumentacja budowlana wykonawcza,
3. przedmiar robót,
4. wzór formularz oferty,
5. wzór wykazu robót budowlanych,
6. wzór wykazu osób,
7. wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,
8. wzór umowy;
9. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu,
10. zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonaniu zamówienia,



Załącznik nr 4 do zaproszenia – wzór formularza oferty 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowalnych w obrębie Klasztoru 
Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii 
Pacławskiej, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia: 

nazwa (firma) Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy 

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
następujących warunkach: 

1. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto [___] PLN, wraz z należnym podatkiem VAT
[___] %, co daje kwotę brutto [___] PLN.

2. informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego w następującym zakresie: [___]

Uwaga: 
- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
takiego obowiązku podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi;
- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których
oferty będą generować obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego, tj. w
przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o
którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług lub importu usług lub
importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu
cen ofertowych podatku VAT (tzw. „VAT odwrócony”).

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zaproszeniu,
4. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do zaproszenia,

5. oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących informacji: [___],



6. oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu podwykonawców
(podać nazwę firmy zakres zarówno przedmiotowo jak i procentowo) [___] do dnia [___]

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 

imię i nazwisko/firma: [___] 

adres: [___] 

e-mail: [___]

Osoba do kontaktu: [___] tel.: [___] 

Oferta została złożona na [___] zapisanych stronach. 

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

miejscowość, data, podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 



 

Załącznik nr 5 do zaproszenia - wzór wykazu robót budowlanych 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Uwaga – dokument składany na wezwanie Zamawiającego 

 

Ja / My niżej podpisany / -ni: 
 
……………………………………………………………. 
 
działając w imieniu i na rzecz  
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przepadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, nazwa i adres Wykonawcy przedstawiającego prace wskazane w niniejszym 

wykazie)  
 
 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu, zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie robót budowalnych w obrębie 
Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) 
w Kalwarii Pacławskiej oświadczam / -y, że wykonaliśmy następujące poniżej określone zamówienia: 

 

L.p. 

 

Nazwa i adres 
podmiotu na 
rzecz którego 
roboty zostały 
wykonane 

Przedmiot oraz zakres wykonywanych robót 

 

Data wykonania  

 

 

1.  

 

 

 

Czy roboty wykonywane były przy obiekcie wpisanym do 
rejestru zabytków? 
TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) 
 
Czy wartość wykonanych robót łącznie wynosiła nie mniej niż 
2 000 000 PLN brutto? 
TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić) 
 

Nazwa zadania: (*nie może być mniejsza niż 500 000 PLN brutto) 

……………………………………………………………….……… 

 



2. Nazwa zadania: (*nie może być mniejsza niż 500 000 PLN brutto) 

3 Nazwa zadania: (*nie może być mniejsza niż 500 000 PLN brutto) 

4 Nazwa zadania: (*nie może być mniejsza niż 500 000 PLN brutto) 

Do wykazu robót budowalnych należy dołączyć dowody potwierdzające, iż roboty te zostały wykonane 
należycie przy czym dowodami tymi mogą być protokoły odbioru robót, referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.  

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

miejscowość, data, podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 



 

Załącznik nr 6 do zaproszenia – wzór wykazu osób   
 

WYKAZ OSÓB 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego osób, które wykonawca 
skieruje do wykonania zamówienia  

 

Uwaga – dokument składany wraz z ofertą 

Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: 

Imię i nazwisko –  ....................................................................................................................................... 

Podstawa dysponowania (zatrudnienia)–  ................................................................................................. 

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:  ................ 

Czy osoba spełnia warunki określone zgodnie z treścią art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? TAK/NIE* 

Doświadczenie: 

Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w 
Rozdziale VI ust. 2 lit b. pkt i. ppkt 2) 

1. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Nazwa zadania:  ................................................................................................................................  

Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… 

Czy pełnienie funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno – 
budowalnej dotyczyło zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków? TAK/NIE* 1 

2. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Nazwa zadania:  ................................................................................................................................  

Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… 

Czy pełnienie funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno – 
budowalnej dotyczyło zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków? TAK/NIE*2 

                                                           
* niewłaściwe skreślić 
 



 

Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby 
mającej pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej” 

1. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Nazwa zadania:  ................................................................................................................................  

Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… 

Czy pełnienie funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno – 
budowalnej dotyczyło zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków? TAK/NIE* 3 

…  

 

Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych 

Imię i nazwisko –  ....................................................................................................................................... 

Podstawa dysponowania (zatrudnienia) –  ................................................................................................ 

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych:  ............... 

Doświadczenie: 

Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w 
Rozdziale VI ust. 2 lit b. pkt ii. ppkt 2) 

1. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Nazwa zadania:  ................................................................................................................................  

Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Nazwa zadania:  ................................................................................................................................  

Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
* niepotrzebne skreślić 



 

Osoba która, będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Imię i nazwisko –  ....................................................................................................................................... 

Podstawa dysponowania (zatrudnienia)–  ................................................................................................. 

Posiadane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:  .................................................................... 

Doświadczenie: 

Lp. Opis 

Doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w 
Rozdziale VI ust. 2 lit b. pkt iii. ppkt 2) 

1. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Nazwa zadania:  ................................................................................................................................  

Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Funkcja: .............................................................................................................................................  

Nazwa zadania:  ................................................................................................................................  

Podmiot zlecający: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do wykazu osób wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie 
odpowiednich uprawnień wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.  

 

 

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

 miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
  



 

Załącznik nr 7 do zaproszenia – wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego 
 

Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych na podstawie art. 13 i 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 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o wykonaniu obowiązków informacyjnych na podstawie art. 13 i 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 

 
 
Nazwa firmy: 
 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
 
 
Adres: 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
 

 
Oświadczam i imieniu Oferenta, że Oferent wykonał w sposób należyty obowiązki informacyjne, o 
których mowa w art. 13 i 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 w 
stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w 
postepowaniu przetargowym na wykonanie robót budowalnych w obrębie Klasztoru Znalezienia 
Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej 

 

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

 miejscowość, data,  podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  

 do reprezentowania Wykonawcy 

 



 

Załącznik nr 9 do zaproszenia– wzór oświadczenia  
 

OŚWIADCZENIE  
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 
Działając w imieniu:  
nazwa (firma) podmiotu1: 
................................................................................................................................................................... 
 
adres podmiotu: 
........................................................................................................................................  
 
składając ofertę w postępowaniu na wykonanie robót budowalnych w obrębie Klasztoru Znalezienia 
Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej 
oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:  
 
 a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Rozdziału VI ust. 3 zaproszenia,  
 b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w Rozdziale VI ust. 2 zaproszenia,  
 
Jednocześnie oświadczam, że podmiot, który reprezentuję : 

a) polega na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 

Nazwa (firma) podmiotu2: ………………………………………………………..   

Adres podmiotu: ………………………………………………………………………  

Zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach 
podmiotu trzeciego: ……………………………………………………………….    

b) zamierza powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia: 

nazwa (firma) podwykonawcy3 : ………………………………………………………..   

adres podwykonawcy:  ………………………………………………………..  

zakres prac:  ………………………………………………………..  
 
 
.....................................................           ...................................................  
miejscowość, data         podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 

1 Oświadczenie składa – wraz z ofertą:  
− Wykonawca składający ofertę samodzielnie  
− każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie odnoszące się do spełniania 
warunków udziału w postępowaniu należy rozumieć jako złożone w takim zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych 
warunków) oraz  
− każdy podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu (oświadczenie odnoszące się do spełniania warunków udziału w postępowaniu należy rozumieć jako złożone 
w takim zakresie, , w którym powołuje się na jego zasoby w celu potwierdzenia spełniania tych warunków).  
2 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione.  
3 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione.  



 

 
Załącznik nr 10 do zaproszenia– zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 

 
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia  
 

Ja (/My) niżej podpisany (/ni) ………………………………………………………………….….. 
    (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
 
 będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:  
 
…………………………….………………………………….………………………………  
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
 
Oświadczam(/y),  
że wyżej wymieniony podmiot odda Wykonawcy:  
 
…………………………………………………………………....……………………………..  
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)  
 
do dyspozycji niezbędne zasoby1 ……………………………………………………………….  

(zakres udostępnianych zasobów)  
 
 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na wykonanie robót budowalnych w 
obrębie Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
(Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej przez cały okres zamówienia i w celu jego należytego 
wykonania. 
 
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 
…………........…………………………………………………………………………………  
 
Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

 

Oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 

 
.....................................................           ...................................................  
miejscowość, data         podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy 



 

 
______________________________________________________________________________  
1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:  
- wiedza i doświadczenie  
- potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)  
- osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)  
- zdolności finansowe i ekonomiczne  
 
2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby 
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego 
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać 
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.  
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