SIWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką
wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Znak sprawy: 51/2019

FORMULARZ OFERTY
______________________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków.
Jednostka prowadząca sprawę: Zespół ds. Zamówień Publicznych Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie
Adres biura i korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
______________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy –
………………………………………………………………………………….,
Adres siedziby –
……………………………………………………………………………………,
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………,
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;
E-mail: ..............................................................;
NIP - .................................................; REGON - .................................................;
Bank Wykonawcy ........................; konto nr...............................................................;
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy
robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz
z rozbiórką wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.:
„Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie. Znak sprawy: 51/2019,
ja/my niżej podpisany/i:
.............................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby/ób podpisującej/ych ofertę
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................
nazwa i adres Wykonawcy
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1. Oferuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z treścią
SIWZ, ewentualnie, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, jeżeli dotyczy, na niżej
przedstawionych warunkach:
za łączną kwotę netto ................................... zł, powiększoną o należny podatek VAT
w wysokości 23%, a zatem kwotę brutto ........................................ zł (słownie brutto:
...................................................................................................................................... złotych …/100),
2. Oświadczam/my, że zobowiązuję/emy się wykonać przedmiot umowy
w terminie do dnia 29 listopada 2019r., liczonym od dnia zawarcia umowy przy
uwzględnieniu wymagań i warunków opisanych w treści SIWZ z załącznikami
i wzorze umowy
3. Oświadczam/my, że oferuję/emy okres gwarancji i rękojmi oraz usługi
gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do ich zakresu
i formy realizacji, przy czym dla potrzeb oceny ofert w kryterium gwarancji
i rękojmi oświadczam/my, iż:
- oferuję/emy okres gwarancji całość zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami
i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów,
wynoszący …………..* miesięcy/ące,
- oferuję/emy okres rękojmi na całość zamówienia wynoszący …………..*
miesięcy/ące,
* - wypełnić z uwzględnieniem informacji zawartych pkt. 3)5. SIWZ oraz pkt. 13) SIWZ
4. Oświadczam/my, że akceptuję/emy termin płatności faktury do 30 dni oraz
warunki rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy
stanowiącym integralną część SIWZ.
5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy,
stanowiącego integralną część SIWZ i akceptuję/my bez zastrzeżeń zawarte
w niej postanowienia oraz zobowiązuję/my się, w razie wyboru mojej/naszej
oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczam/my, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzam/my
wykonać bez udziału Podwykonawców * / z udziałem Podwykonawców
………………………………….......................................................................................* (zakres prac
powierzony Podwykonawcom oraz nazwy Firm Podwykonawców o ile są znane na
etapie składania ofert)* - niepotrzebne skreślić
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7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, żadne z informacji zawartych w ofercie
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji * / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane:
oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: ....................................................................................
strony od ......... do .........* .
* - niepotrzebne skreślić
8. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych niniejszą ofertą na
czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty
składania ofert.
9. Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres
całości przedmiotu zamówienia oraz, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny
z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego
w SIWZ.
10. Oświadczamy, że jestem/śmy* / nie jestem/śmy*: mikroprzedsiębiorstwem*,
małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.
* - niepotrzebne skreślić
11. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz.
1000 z późn. zm.), oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji
postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne
oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13
oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
12. Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktur/y:
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30059 Kraków – sekretariat pok. 72 *,
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: ………………………………….. (wskazany przez Zamawiającego) *,
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
załącznikami pod warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Nazwa skrzynki – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie; Skrócona nazwa skrzynki
– ZZM_Krakow; Numer PEPPOL – 6793112799 *.
* - niepotrzebne skreślić
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13. Oferta zawiera ......... kolejno ponumerowanych stron.
14. Załączniki:
14.1
Załącznik A – Formularz oferty wraz z załącznikami (wzorami
oświadczeń),
14.2
inne,
14.3
……………………………………………………………………..
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone * ” we wzorze formularza oferty
i jego załączniku A Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić
lub skreślić.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik A do Formularza Oferty
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie
Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed
obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji
inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2019, oświadczam/y, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, polegam/y na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………..
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów - o ile
dotyczy)*
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam/y, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na
którego/ych zasoby powołuję/emy się w niniejszym postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………...............................…..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.

.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
2. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalającej, na realizację zamówienia, tj.:
2.1 posiadam/y środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych (PLN),
2.2 jestem/śmy ubezpieczony/eni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 500.000,00 zł. (słownie:
pięćset tysięcy złotych (PLN).
3. Oświadczam/y, że posiadam/y zdolność techniczną lub zawodową
pozwalającą na realizację zamówienia, tj.:
3.1 dysponuję/my osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
3.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie
branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od
dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu
trzema
robotami
budowlanymi
w
zakresie
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budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom, w tym co najmniej dwie z wykazanych robót musiały obejmować
zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk skalnych, albo
zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych osuwisk
skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej powierzchni
zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 4000m2,
3.1.2 co najmniej dwoma osobami przeznaczonymi na funkcję alpinistów,
posiadającymi co najmniej ukończone szkolenie z pracy na wysokościach lub
szkolenie alpinistyczne w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także
posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnień oraz doświadczenie przy realizacji dwóch robót, które
musiały obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk
skalnych, albo zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych
osuwisk skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej
powierzchni zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co
najmniej 1000m2,
3.1.3 osobą lub osobami przeznaczonymi na funkcję nadzoru przyrodniczego,
który musi być realizowany przez osobę lub zespół osób w dziedzinie ochrony
przyrody, a w tym botaniki / fitosocjologii, entomologii, ornitologii,
chiropterologii, herpetologii, posiadającymi niezbędne kwalifikacje gwarantujące
należyte wykonanie powierzonych obowiązków, tj. legitymującymi się
wykształceniem wyższym o kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewne
obejmujące programem nauczania przedmioty w zakresie specjalizacji botanika /
fitosocjologia, entomologia, ornitologia, chiropterologia, herpetologia, a także
udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań
związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych lub pełnieniem funkcji
nadzoru przyrodniczego, w tym nadzoru herpetologicznego, ornitologicznego,
entomologicznego i chiropterologicznego, oraz doświadczenie w postaci co
najmniej 2 publikacji naukowych lub dokumentacji sporządzonych w ramach ocen
oddziaływania na środowisko, przy czym co najmniej jedno z tych opracowań
winno dotyczyć fauny muraw naskalnych,
3.2 posiadam/y wiedzę i doświadczenie. tj. w przeciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowałem/liśmy
dwie roboty polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie
obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, o łącznej wartości
wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset
tysięcy złotych (PLN), przy czym każda z wykazanych dwóch robót musiała
obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk skalnych,
albo zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych osuwisk
skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej powierzchni
zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 4000m2).
4. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
5. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2) i 4) ustawy PZP.
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Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP - o ile dotyczy)*
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………….
…………………...........……………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………….…
(- o ile dotyczy)*
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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SIWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką
wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Znak sprawy: 51/2019

[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om]
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ PODWYKONAWCÓW
Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności),
przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z podaniem ich
nazw (firm), adresu i telefonu.
W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów
w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego
zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać
nazwy (firmy) podwykonawców.
Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy
Wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/ów.
Oświadczamy, że powierzamy następującym podwykonawcy/om wykonanie
następujących części (zakresu) zamówienia
Podwykonawca
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)*
Powierzany zakres zamówienia:
……………………………………………….....................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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SIWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką
wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Znak sprawy: 51/2019

[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział
możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
…….………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………..………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam/y, 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 .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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SIWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką
wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Znak sprawy: 51/2019

Klauzula informacyjna
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, Zarząd
Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że:
Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska
Kraków z siedzibą w Krakowie, adres: 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych
3-4, reprezentowaną przez Piotra Kempf – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie, z siedzibą przy ul. Za Torem 22, 30 - 542 Kraków, adres do
korespondencji: ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków, działającego na podstawie
pełnomocnictwa nr 109/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca
2015r., zwana w dalszej treści Zamawiającym
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z siedzibą 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20, pokój nr 72; Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez adres e-mail:
sekretariat@zzm.krakow.pl lub pod nr. telefonu 12-20-10-240 oraz pod adresem
pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, 30059 Kraków, ul. Reymonta 20.
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust
1 lit c Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla
zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty”,
w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku
Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak
sprawy: 51/2019.
4. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest wymogiem
ustawowym niezbędnym dla realizacji zamówienia, jest dobrowolne oraz
konieczne dla zawarcia i wykonania umowy z Zamawiającym. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie wykluczenie Wykonawcy z postępowania
lub odrzucenie oferty z postępowania.
5. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.),
zwana dalej „PZP”.
6. Pani/Pana/Państwa 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 lub do upływu terminu
możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków
Unii Europejskiej albo jego trwałości bądź innych umów czy zobowiązań
wynikających z realizowanych projektów.
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SIWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką
wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Znak sprawy: 51/2019

7. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach
określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do:
a) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
Rozporządzenia Ogólnego,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia Ogólnego
c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia Ogólnego prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego.
9. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
10. Skorzystanie przez Panią/Pana/Państwa, 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.
11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana/Państwa uprawnień
wskazanych pkt 8 i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od Pani/Pana/Państwa, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego
albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Wystąpienie przez Panią/Pana/Państwa 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.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych
u Zamawiającego należy kontaktować się pod adresem e-mail Inspektora
Ochrony Danych Zamawiającego: sekretariat@zzm.krakow.pl
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe
informacje.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub czytelny podpis w przypadku osób fizycznych)
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SIWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką
wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Znak sprawy: 51/2019

[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na
zasoby podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby
podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do
złożenia wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu
udostępniającego zasób/y]
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
ZGODNIE Z ART. 22a UST. 1 USTAWY PZP
Działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………...............................…..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*
Oświadczam/y, że w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy
robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi
wraz z rozbiórką wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.:
„Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2019,
zobowiązuję/my (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)*
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:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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SIWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką
wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Znak sprawy: 51/2019

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu)
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SIWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką
wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Znak sprawy: 51/2019

[UWAGA: poniższe zastosować i doręczyć Zamawiającemu na adres składania
ofert podany w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP]
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIU KAPITAŁOWYM
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 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. 24ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczam/my, że:
nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy
złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)
lub
należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej
samej grupy kapitałowej, o ile dotyczy*)
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Oświadczenie można złożyć emailem w zakreślonym powyżej terminie,
a następnie niezwłocznie przesłać pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem.
* niepotrzebne skreślić
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Poniższe oświadczenie jest składane na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu
zastosowania w niniejszym postępowaniu dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy
PZP.
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB
Składając ofertę oświadczam/y, że dysponuję/my osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia, tj.:
1. osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie
branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od
dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu
trzema
robotami
budowlanymi
w
zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom, w tym co najmniej dwie z wykazanych robót musiały obejmować
zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk skalnych, albo
zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych osuwisk
skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej powierzchni
zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 4000m2,
2. co najmniej dwoma osobami przeznaczonymi na funkcję alpinistów,
posiadającymi co najmniej ukończone szkolenie z pracy na wysokościach lub
szkolenie alpinistyczne w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także
posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnień oraz doświadczenie przy realizacji dwóch robót, które
musiały obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk
skalnych, albo zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych
osuwisk skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej
powierzchni zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co
najmniej 1000m2,
3. osobą lub osobami przeznaczonymi na funkcję nadzoru przyrodniczego,
który musi być realizowany przez osobę lub zespół osób w dziedzinie ochrony
przyrody, a w tym botaniki / fitosocjologii, entomologii, ornitologii,
chiropterologii, herpetologii, posiadającymi niezbędne kwalifikacje gwarantujące
należyte wykonanie powierzonych obowiązków, tj. legitymującymi się
wykształceniem wyższym o kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewne
obejmujące programem nauczania przedmioty w zakresie specjalizacji botanika /
fitosocjologia, entomologia, ornitologia, chiropterologia, herpetologia, a także
udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań
związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych lub pełnieniem funkcji
nadzoru przyrodniczego, w tym nadzoru herpetologicznego, ornitologicznego,
entomologicznego i chiropterologicznego, oraz doświadczenie w postaci co
najmniej 2 publikacji naukowych lub dokumentacji sporządzonych w ramach ocen
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oddziaływania na środowisko, przy czym co najmniej jedno z tych opracowań
winno dotyczyć fauny muraw naskalnych.
Należy przedstawić wykaz osób wraz z informacją o podstawie dysponowania
w przypadku, gdy są to osoby lub pomioty udostępniające swoje zasoby Wykonawcy
należy dołączyć stosowne zobowiązanie, opisać ich kwalifikacje zawodowe, okres
praktyki zawodowej i doświadczenia, z których będzie jednoznacznie wynikać
spełnienie opisanych wymagań, według na przykład poniższej tabeli.
Lp.

Imię
nazwisko

i

Kwalifikacje,
wykształcenie
i
okres
praktyki
zawodowej

Opis
doświadczenia w
zakresie
przedstawienia
realizacji
robót
potwierdzających
spełnienie
warunku udziału
w postępowaniu
opisanych SIWZ
odpowiednio dla
danej osoby (np.
rodzaj
prac,
lokalizacje
i
zakresy
robót,
uprawnienia,
szkolenia,
publikacje,
wykształcenie,
itp.)

Informacja
o
podstawie
dysponowania
i/lub
załączone
zobowiązania
o
udostępnieniu

1.

2.

3.
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Lp.

Imię
nazwisko

i

Kwalifikacje,
wykształcenie
i
okres
praktyki
zawodowej

Opis
doświadczenia w
zakresie
przedstawienia
realizacji
robót
potwierdzających
spełnienie
warunku udziału
w postępowaniu
opisanych SIWZ
odpowiednio dla
danej osoby (np.
rodzaj
prac,
lokalizacje
i
zakresy
robót,
uprawnienia,
szkolenia,
publikacje,
wykształcenie,
itp.)

Informacja
o
podstawie
dysponowania
i/lub
załączone
zobowiązania
o
udostępnieniu

4.

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Poniższe oświadczenie wraz z poświadczeniami jest składane na wezwanie
Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu
dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy PZP.
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ RÓBÓT BUDOWLANYCH
Składając ofertę oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,
tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie,
zrealizowałem/liśmy
dwie
roboty
polegające
na
budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie obiektów budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu, o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie
mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych (PLN), przy
czym każda z wykazanych dwóch robót musiała obejmować zabezpieczenie ścian
kamieniołomu lub innych wyrobisk skalnych, albo zabezpieczenie urwisk skalnych
bądź zabezpieczenie przydrożnych osuwisk skalnych przy użyciu barier
zabezpieczających lub siatek o łącznej powierzchni zabezpieczeń w wykazanych
dwóch robotach wynoszącej co najmniej 4000m2,
które zrealizowałem/liśmy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończyłem/liśmy,
na
potwierdzenie
spełnienia
warunku
udziału
w postępowaniu:
Lp. Przedmiot
Całkowita Data/y
Nazwa, adres
robót (rodzaj, wartość
realizacji i telefon
powierzchni brutto
i miejsce
Zleceniodawcy
i zakres
wykonania
czynności)

Zasób własny /
udostępniony
przez
podmiot
trzeci

1.

2.
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Wykaz dokumentów potwierdzających, że wykazane wyżej zamówienia zostały
wykonane należycie:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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