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Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

                                                       
Kraków,  22 czerwca 2018 r. 
 

  Dotyczy: postępowania na „Przebudowę budynku nr 7 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii, w celu utworzenia pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału 

rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca 

element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym”. 

Znak postępowania: A.I.271-10/18 
 

 

 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

Dotyczy zapisu SIWZ punkt 5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. 

Podpunkt 5.1.1. 

posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie 

zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji i/lub 

przebudowie, i/lub rozbudowie, i/lub nadbudowie budynku spełniająca następujące warunki: 

a) wykonana na(w) budynku robota obejmowała kubaturę min. 3000 m³; 

b) wartość robót wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł brutto; 

c) zakres robót ma obejmować łącznie: 

   - roboty ogólno-budowlane, 

   - instalacje sanitarne w tym instalacje gazów medycznych, 

   - instalacje elektryczne i nisko-prądowe, 

   - instalacje i urządzenia wentylacji i klimatyzacji. 

Czy Zamawiający zaakceptuje referencje: 

1) na roboty budowlane wraz z instalacjami z wyłączeniem instalacji gazów medycznych; 

2) dodatkowe referencje z których wynika że firma montowała i ma doświadczenie w pracach 

związanych z instalacja gazów medycznych (…). 

Odpowiedź: 

Warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.1.1. Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dotyczące parametrów budynku jaki powinien zostać zrealizowany przez 

Wykonawcę dla potwierdzenia zdolności technicznych należy spełnić łącznie - co oznacza, że 

niedopuszczalne jest wyłączenie jakiegokolwiek ze wskazanych parametrów. 

Zamawiający zwraca uwagę, że na tym etapie postępowania nie może oceniać - czy Wykonawca 

spełnia warunki udział w postepowaniu i nie może zdecydować o akceptacji treści listów 

referencyjnych. 
 

 

MODYFIKACJA SIWZ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie „Formularza oferty”. 

 

W nawiązaniu do RODO, Zamawiający dodaje na drugiej stronie „Formularza oferty” 

następującą treść: 

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia w osobnym piśmie złożonym wraz z ofertą, 

podpisany przez osobę upoważnioną. 

 

Załącznik: 

- poprawiony Formularz oferty  

 

         Dyrektor 

    Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


