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Znak postępowania A.I.271.1.6.2021 

  
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława 
Frańczuka, zwane w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22, 
Regon 351194736, NIP 677-17-03-375. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne (na usługi) udzielane jest zgodnie z ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 
zwaną dalej „ustawą Pzp” w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

3. Specyfikację warunków zamówienia (zwana w dalszej części ‘Specyfikacją’), wraz ze zmianami 
i wyjaśnieniami oraz innymi dokumentami dotyczącymi postępowania Zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej https://www.kcr.pl/zamowienia-publiczne-2021 (zakładka zamówienia 
publiczne) – jest to strona internetowa prowadzonego postępowania do której link został wskazany 
na stronie miniPortal-u. 
 
Adres skrzynki ePUAP: /KCRIO/SkrytkaESP 
 
Adres poczty elektronicznej: office@kcr.pl 
 
Identyfikator postępowania (z MiniPortal-u do wykorzystania w celu złożenia oferty):  
88786906-927a-4b1e-842a-71241c9c5219 
Uwaga! 
Składając ofertę należy wykorzystać ww. identyfikator postępowania z miniPortal-u, a nie 
identyfikator postępowania z treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
W postępowaniu komunikacja odbywa się z wykorzystaniem miniPortal-u, ePUAP-u oraz poczty 
elektronicznej. 
 
Wyjaśnienia treści oraz zmiany i/lub modyfikacje Specyfikacji będą wyłącznie publikowane na 
„stronie internetowej prowadzonego postępowania” i nie będą indywidualnie przekazywane 
(przesyłane) do Wykonawców. 
 

4. Określenie przedmiotu zamówienia. Nazwa zamówienia „Świadczenie usług polegających na 
stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu znajdującego się 
na terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą 
gazów medycznych”. 
Zamówienie obejmuje usługi wykonywane na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie oraz 
MSOR przy ul. Emaus 18 w Krakowie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący 
załącznikiem nr 4 do Specyfikacji. Zapisy Specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami 
treści Specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ze względów organizacyjnych, 

ekonomicznych, celowościowych zamówienie nie może zostać podzielone na części. Zamawiający 
poprzez określenie warunków i kryteriów w postępowaniu nie eliminuje mikro/małych/średnich 
przedsiębiorstw z udziału w postępowaniu. Podział niniejszego zamówienia na części należy uznać 
za niecelowy i mający wpływ na nieuzasadniony wzrost kosztu wykonania usługi. Jednocześnie 
potrzeba skoordynowania (ze względu na charakter świadczonych usług) działań różnych 
Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby w dużym stopniu zagrozić 
właściwemu wykonaniu zamówienia. 

4.3 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
4.4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp, w wysokości nieprzekraczającej 100 % wartości zamówienia podstawowego (co 
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stanowi kwotę 243 902,44 netto). Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług 
w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu, w tym we wzorze umowy. 

4.5 Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem 
podwykonawców, z uwzględnieniem przepisów określonych w rozdziale 5 DZIAŁU VII ustawy Pzp. 
Wykonawca, zamierzając powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ma obowiązek 
wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 
a także podaje nazwy podwykonawców - jeżeli są już znani na etapie złożenia oferty. Powierzenie 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

4.6 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny: 98341140-8 Usługi dozoru; Dodatkowy przedmiot: 98341130-5 Usługi stróżowania; 
79710000-4 Usługi ochroniarskie. 

4.7 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

4.8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4.9 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
4.10 Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie 

socjalne, czy innych wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. 
4.11 Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. 
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że 
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Klauzula 
informacyjna RODO została opublikowana wraz z dokumentami niniejszego postępowania. 

4.12 Wykonawca zobowiązany będzie posiadać polisę ubezpieczeniową - potwierdzającą, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na 
kwotę minimum 400 000,00 zł - przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy Wykonawca 
na każde żądanie Zamawiającego okaże się aktualną polisą ubezpieczeniową. Jeżeli Wykonawca 
będzie korzystał z podwykonawców polisa musi posiadać rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną 
za szkody wyrządzone przez podwykonawców. 

4.13 W świetle art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub 
podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności związane z pełnieniem funkcji strażnika/portiera oraz obsługą gazów medycznych, 
ponieważ wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Uwaga! Powyższy wymóg zatrudnienia nie 
dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które 
zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy 
zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki, w takim zakresie w jakim ww. 
osoby zapewnią osobistą realizację zamówienia. 

4.14 Przed przystąpieniem do wykonywania umowy wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący 
obowiązki muszą posiadać uprawnienia do obsługi gazów medycznych. 

4.15 Zamawiający przewidział możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie 
Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. 
Zamawiający przewidział dwa (2) terminy wizji lokalnej: 
a) 22 września 2021 r. godzina 9:00, 
b) 24 września 2021 r. godzina 9:00. 
Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej powinni zgłosić się przy wejściu do budynku Administracji. 
MSOR przy ul. Emaus 18 w Krakowie. 
Zamawiający przewidział dwa (2) terminy wizji lokalnej: 
a) 22 września 2021 r. godzina 12:00, 
b) 24 września 2021 r. godzina 12:00. 
Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej powinni zgłosić się przy wejściu do budynku. 
Uwagi:  
a)  odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe tzn. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty 

wyłącznie po odbyciu wizji lokalnej; 
b)  Zamawiający prosi o zgłoszenie drogą elektroniczną zamiaru uczestnictwa w wizji lokalnej 

(zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby, która stawi się podczas wizji lokalnej  oraz 
nazwę i adres reprezentowanego Wykonawcy). Zgłoszenie można wysłać na email 
Zamawiającego wskazany w Specyfikacji (office@kcr.pl); 
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c)  podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań, oraz udzielania wyjaśnień 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wnioski (pytania) o wyjaśnienie zagadnień 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy przesłać do Zamawiającego, 
zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji. 

 
4.16 Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak 

świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 
11 października 2021 r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy (zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp)  

spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej (posiadają wiedzę i doświadczenie), tj.  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonali (rozpoczął i zakończył) lub 
wykonują (rozpoczął i aktualnie realizuje) co najmniej dwie usługi dozoru budynku 
użyteczności publicznej lub/i budynku instytucji ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej 
niż 200 000,00 brutto (każda). 
Uwaga: 
w przypadku usługi realizowanej nadal przez Wykonawcę, wymaganie dotyczące kwoty usługi 
(minimum 200 000,00 zł) - winna spełniać dotychczas zrealizowana część usługi. 
Budynek użyteczności publicznej rozumiany jest jako obiekt zdefiniowany w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2017 poz. 2285) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

5.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 

 
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 7 
specyfikacji. 
 

7. Oświadczenia / dokumenty składające się na ofertę 
a) w celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortal-u dokumenty wymienione poniżej. 
 
Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia 
dotycząca elektronicznego podpisywania ofert. Opinia koncentruje się na prawidłowym 
złożeniu oferty oraz jej podpisaniu. Przygotowany materiał wyjaśnia również sposób 
postępowania, w sytuacji, w której komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP. 
Opinia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji. 
 

7.1 Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji. 
Uwagi! 
 w Formularzu ofertowym należy wskazać dane informacyjne odnośnie Wykonawcy, zgodnie 

z treścią Formularza ofertowego oraz informacje o korzystaniu z podwykonawców (jeżeli 
dotyczy).  

 wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego dodatkowego obowiązku podatkowego. W przypadku, 
gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

7.1 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 
jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w pkt 7.2. Specyfikacji. 

7.2 Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru. 
Uwagi! 
Zamiast dokumentów wymienionych powyżej, Wykonawca może w Formularzu ofertowym wskazać 
dane umożliwiające dostęp do dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez bezpłatne 
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i ogólnodostępne bazy danych). 
Zasady określone w niniejszym pkt stosuje się odpowiednio: 
 do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia,  
 do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby. 
W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje wpisany do rejestru innego niż polski -  w przypadku gdy 
żąda od Zamawiającego samodzielnego pobrania danych z tego rejestru - wskazuje w ofercie 
dodatkowo informacje: URL, kod, wydający, pozwalające bezpłatnie uzyskać te dane przez 
Zamawiającego, z bazy danych państwa członkowskiego UE. 

7.3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (w celu wstępnego potwierdzenia) - według wzorów 
stanowiących załączniki 2 i 3 do Specyfikacji. 
Oświadczenia składane są odpowiednio przez: 
 samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 
 podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu 

(potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) – jeżeli dotyczy. 
7.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego 
podmiotu (zgodnie z art. 118 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy.  

7.5 Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp). Wzór stanowi załącznik 6 do Specyfikacji. 
 

b) dokumenty - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO - przez Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona (dokumenty składane za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP i lub pocztą elektroniczną e-mail): 
 

7.6 Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o których mowa w pkt 7.3. 
Specyfikacji (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji. 
Oświadczenie składane jest odpowiednio przez: 
 samego Wykonawcę, 
 każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
 podmiot/-y,  na  którego/-ych  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  polega Wykonawca 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 
7.7 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, wielkości, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy.  
Uwaga!  
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie 
elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
(opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).  

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
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8.3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji, które usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy.  

8.4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8.3 Specyfikacji podlega uzupełnieniu na zasadach 
określonych w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
9. W postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 
10. W postępowaniu wadium nie jest wymagane. 

 
11. Sposób sporządzenia dokumentów (forma) i przesłania dokumentów: 
11.1. Oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), składa się pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.2. Rygor nieważności opisany w pkt 11.1. Specyfikacji dotyczy przypadków niedochowania formy 
złożenia dokumentów składających się na przesyłaną ofertę, oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp - składanych samodzielnie przez Wykonawcę, oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - 
składanych przez Wykonawców występujących wspólnie, przez podmioty które nie są Wykonawcami 
- ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby - w celu wykazania spełniania określonego warunku 
udziału w postępowaniu, a także Pełnomocnictw. 

11.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione w pkt 11.1. – 11.2. Specyfikacji (np.  
podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
(odpowiednio Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego/ podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp/ 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane), pozostałe (inne niż 
ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty) - przekazywane są: 
 w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  
 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.4. W przypadku, gdy odpisy z KRS lub CEDIG (lub informacje z innego rejestru), a także inne 
podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, lub  inne dokumenty opisane w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (z dnia 30 grudnia 2020 r. wsprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie), zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument.  

11.5. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie dokumentów zostały wystawione jako dokument 
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

11.6. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji 
w postępowaniu określa § 2 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.4. Specyfikacji. Zamawiający 
wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, 
.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.  

11.7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 
dokonać notariusz. Szczegółowe zasady poświadczania różnych kategorii dokumentów opisuje § 6 
ust. 3 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.4. Specyfikacji. 

11.8. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.9. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość żądania, aby w przypadku wskazania przez 
Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 7.2. Specyfikacji (pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych), przedstawił on tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  

11.10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą Specyfikacją do podmiotowych środków 
dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 
zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia przywołanego w pkt 11.4. Specyfikacji 
oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy. 

11.11. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim. 
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11.12. W przypadku gdy przedstawiony dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego 
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jego prawdziwości w inny sposób, może on 
zażądać przedstawienia oryginału. 

11.13. Jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je 
wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych 
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – jeżeli dotyczy. 

 
12. Sposób porozumiewania się stron w postępowaniu oraz przekazania dokumentów/ 

oświadczeń: 
12.1. W postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortal-u (https://miniportal.uzp.gov.pl), 

ePUAP-u (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia) oraz poczty elektronicznej. 
12.2. W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP-ie. Wykonawca posiadający 

konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji.  

12.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP-ie i udostępnionego również na miniPortal-u. 
Wraz z Formularzem ofertowym należy złożyć dokumenty wymagane Specyfikacją. Sposób złożenia 
oferty, w tym jej zaszyfrowania,opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP”. 

12.4. Zamawiający wnosi, aby Wykonawca zapoznał się z wytycznymi Urzędu Zamówień  
Publicznych dotyczącymi tego jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej. Zgodnie 
z wytycznymi  podpis  składany  wyłącznie  na  „Formularzu  do  złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” nie wywołuje skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty 
Wykonawcy. Oferta bowiem, a nie ww. formularz elektroniczny  za  pośrednictwem  którego  
jest  przekazywana,  musi  zostać  opatrzona właściwym podpisem. 

12.5. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega  
odrzuceniu. 

12.6. Identyfikator postępowania (z miniPortal-u) został wskazany w Specyfikacji.  
12.7. Identyfikator postępowania (ID) dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest 

na liście wszystkich postępowań na miniPortal-u. 
12.8. W  Formularzu  Oferty Wykonawca wskazuje adres skrzynki ePUAP  oraz  poczty elektronicznej 

poprzez które Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą. 
12.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę zapośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Wykonawca  po  upływie  terminu  
do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  wycofać  złożonej oferty. 

12.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje Zamawiającemu 
w wydzielonym pliku odpowiednio oznaczonym. Zobowiązany jest ponadto wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

12.11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności, zgodnie z ustawą wymieniona w pkt 12.10. Specyfikacji. 

12.12. W przypadku braku wykazania tj. złożenia wyczerpującego uzasadnienia (w terminie składania 
ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została 
spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną 
się jawne od momentu otwarcia ofert. 

12.13. Inne dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu (na wezwanie/uzupełnienia/wyjaśnienia), 
Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego  na  ePUAP i 
udostępnionego również na mini portal-u, jako załączniki do ww. formularza lub na adres 
poczty elektronicznej wskazany w Specyfikacji. 

12.14. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń 
oraz ich cyfrowych odwzorowania (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortal-u oraz Regulaminie ePUAP-u. 

12.15. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy do: „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „komunikacji” 
wynosi 150 MB. 

12.16. Za datę przekazania oferty, dokumentów, informacji ioświadczeń  oraz  ich  cyfrowych odwzorowań 
przyjmuje  się  datę ich przekazania na ePUAP lub datę i godzinę serwera pocztowego 
Zamawiającego. 

12.17. Do kontaktu z ramienia Zamawiającego są Pani Katarzyna Wierzbicka lub Pan Jacek Żak. 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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 telefon: +48 12 428-73-04 
 e-mail: office@kcr.pl 

12.18. Zamawiający informuje, że komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami będzie prowadzona 
zgodnie z Działem I, Rozdziałem 7 ustawy Pzp. 

12.19. W przypadku wysłania przez Wykonawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
pytań, Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie jednocześnie wersji edytowanej 
(np. Word). 
 

13. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji: 
Zgodnie  z  art. 223 ust.  1  ustawy Pzp,  Zamawiający  w  toku  badania  i  oceny  ofert  może  żądać  
od Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert oraz przedmiotowych  środków 
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednia ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji nie wpłynął w terminie Zamawiający nie 
ma obowiązku udzielania wyjaśnień Specyfikacji oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert. 
Uwaga! 
Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje Specyfikacji będą wyłącznie publikowane na 
stronie internetowej i nie będą indywidualnie przesyłanedo Wykonawców. 
 

14. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 
14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 29 września 2021 r. do godz. 

09:00. 
14.2. Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortal. 
14.3. Ze względu na to, że Zamawiający nie może się zapoznać z treścią ofert przed upływem 

terminu ich otwarcia, nie przewiduje publicznych sesji otwarcia ofert oraz transmisji 
internetowych ztych czynności. 
W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze złożeniem oferty, Zamawiający wnosi 
o kontakt z Urzędem Zamówień Publicznych – w celu rozwiązania problemu (Zamawiający korzysta 
z narzędzi udostępnionych bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych). 

14.4. Zamawiający, najpóźniej przed terminem otwarcia ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021 r. o godz. 11:00. 
14.6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii miniPortal-u lub ePUAP-u, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi nie 
zwłocznie po usunięciu awarii. O ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający 
poinformuje na stronie internetowej. 

14.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach  
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, a także informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
15. Sposób obliczenia ceny oferty: 
15.1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszej Specyfikacji (wraz z załącznikami), obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z wzorem umowy i obowiązującymi przepisami 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

15.2. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty: 
 cenę BRUTTO w PLN (ryczałt) za jeden miesiąc świadczenia usługi; 
 stawkę podatku VAT w %; 
 kwotę (czynsz) najmu NETTO w PLN za jeden miesiąc (z tytułu najmu parkingu 

i pomieszczeń niezbędnych do należytego wykonania zamówienia – zgodnie z wzorem 
umowy najmu; dotyczy Al. Modrzewiowej 22). Minimalna kwota może wynieść 5 691,06 zł 
NETTO; 

mailto:office@kcr.pl
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 wysokość opłaty za postój na parkingu jednego pojazdu (jednorazowy postój bez limitu 
czasowego; dotyczy Al. Modrzewiowej 22) – stawka nie może być wyższa niż 6,00 zł 
BRUTTO. 

W „Formularzu oferty” wartości liczbowe należy wpisywać wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie 
jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych). 

15.3. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 
opisaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, 
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 
106 z późn. zm.). 

15.4. Informacja dotyczące walut obcych: rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone 
będą w polskich złotych (PLN). 

15.5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi lub świadczenia, których usługa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
oraz winien wskazać stawki podatku VAT (które zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będą miały 
zastosowanie). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który 
Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim 
przypadku cena podana przez takiego Wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać 
podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. 

 
16. Kryteria oceny ofert, sposób oceny ofert: 

Oferty będą oceniane według kryteriów: 
A. Najniższa cena brutto – waga kryterium 90 pkt (90%) 
B. Czynsz najmu netto za jeden miesiąc (z tytułu najmu parkingu i pomieszczeń niezbędnych 

do należytego wykonania zamówienia – dotyczy Al. Modrzewiowej 22) – waga kryterium 
10 pkt (10%) 

 
Ad 1) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „A” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 
 
                                                               Cmin   
liczba punktów badanej oferty =       ------------- x 90 pkt 

            C bad 
  
gdzie: Cmin   – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

                          Cbad  – cena brutto oferty badanej 
 

Ad 2) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „B” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 
 

             Nbad 
liczba punktów badanej oferty =       -------------   x 10 pkt 

             Nmin 
  

gdzie: Nbad – kwota netto oferty badanej 
             Nmin– najwyższa kwota netto spośród badanych ofert 
 
Uwaga: minimalna kwota może wynieść 5 691,06 zł netto. 
 
Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem: 
 

P = C (pkt) + N (pkt) 
gdzie: 
P - liczba punktów badanej oferty 
C - liczba punktów przyznanych w kryterium „A” 
N - liczba punktów przyznanych w kryterium „B” 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z wszystkich 
kryteriów oceny ofert. 
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17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
c) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli dotyczy. 
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej (lit. a) i c), na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 
 

18. Wyjaśnienia ofert, poprawianie omylek, termin związania ofertą: 
18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 28 października 2021 r. 
18.2. Zamawiający w toku badania i oceny  ofert (zgodnie  z  art. 223 ust.  1  ustawy Pzp),  może  żądać  

od Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert oraz przedmiotowych  środków 
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

18.3. Zamawiający poprawi (zgodnie  z  art. 223 ust. 2 ustawy) w  ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 
poprawek,  oraz  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty z  dokumentami  zamówienia, 
niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty – niezwłocznie  zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
 

19. Istotne postanowienia umowy: 
Postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 4 do 
Specyfikacji. Złożenie oferty oznacza akceptację treści wzoru umowy przez Wykonawcę. 

 
20. Dodatkowe informacje: 
20.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 

aktów wykonawczych do Pzp w szczególności rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy. 

 
21. Środki ochrony prawnej: 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej 
w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej 
oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa w szczególności Dział IX ustawy Pzp. 

 

22. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji: 

a) Formularz oferty - załącznik nr 1 
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (w celu wstępnego potwierdzenia, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu) - załącznik nr 2 
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w celu wstępnego potwierdzenia, 

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu) - załącznik nr 3 

d) Wzór umowy - załącznik nr 4 
e) Oświadczenie o aktualności informacji (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – załącznik nr 5 
f) Oświadczenie (z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – załącznik nr 6 
g) Wykaz usług - załącznik nr 7 
h) Opinia ze strony UZP – „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej”  - załącznik nr 8 

  
  
       Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka 
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Numer sprawy: A.I.271.1.6.2021                     Załącznik nr 1 do SWZ 
 

   Zamawiający: 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny  

im. prof. Bogusława Frańczuka 
Al. Modrzewiowa 22, Kraków 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Wykonawca: 
 
……………………………………..…… 

……………………………………..…… 
(pełna nazwa/firma, adres), (jeśli dotyczy-wskazać 
Wykonawców ubiegający się wspólnie 
o zamówienie) 
 

....................................................................... 
(województwo) 
 

....................................................................... 
(internet www): 
 

reprezentowany przez: 
 
…………………………………………...….. 
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji) 
 

....................................................................... 
(telefon kontaktowy) 
 
 

A. 

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy: ……………………………………. 

Nr KRS (jeżeli dotyczy): …………………………………….….. 

Nr NIP: …………………………………….….. 

Adres email: ………………………………………… 

B. 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług 

polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu znajdującego się na terenie Szpitala, 

usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych”, składam niniejszą 

ofertę i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 

1. Cena (ryczałt) za jeden miesiąc świadczenia usługi dozoru wynosi: ………….……PLN BRUTTO, 

w tym podatek VAT ……%. 

2. Kwota czynszu najmu za jeden miesiąc wynosi: …………..…… PLN NETTO (z tytułu najmu 

parkingu i pomieszczeń niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, minimum 5 691,06 zł 

NETTO). 

3. Wysokość opłaty za postój na parkingu jednego pojazdu (jednorazowy postój bez limitu 

czasowego) wynosić będzie ............... PLN BRUTTO (maksimum 6,00 zł BRUTTO). 

C. 

1. Oświadczam, że podmiot który reprezentuje jest: 

 mikro przedsiębiorcą * 

 małym przedsiębiorcą * 
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 średnim przedsiębiorcą * 

 osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczej* 

 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej* 

 inny *, należy podać jaki: ………. 

* Należy zaznaczyć/podkreślić właściwe 

[Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR.  
- zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych]. 
 

D. 

Wnioskuję, aby Zamawiający, stosownie do uprawnienia przywołanego w pkt 7.2. SWZ samodzielnie  

pobrał  informacje  zawarte  w  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  bazach  danych, tj.odpowiednio 

informacje z Krajowego Rejestru Sądowego i/lub Centralnej Ewidencji Informacji oDziałalności 

Gospodarczej * 

* przekreślić, jeśli Wykonawca nie wyraża za zgody (i załączyć stosowny dokument do oferty) 

 

E. 

1. Części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz ich nazwa (wypełnić 
tylko jeżeli dotyczy): ................................................................................................................................... 

2. Warunki płatności: zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik do Specyfikacji warunków 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz pozostałe dokumenty został 
przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. 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. 
 
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).  
Uwaga: 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 może 
nastąpić np. przez jego wykreślenie). 
 

5. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu 

jest/są:……………………………………………………………………………………………..………… 

6. Adres do korespondencji (wypełnić tylko jeśli jest inny niż na stronie nr 1 Formularza Oferty): 

………………………………….……………………………………..….. (adres, telefon, e-mail)  

      
 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM 
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Numer sprawy: A.I.271.1.6.2021               Załącznik nr 2 cz. 1 do SWZ (wzór) 
 

Wykonawca:                                                              
……………………………………                               
……………………………………                               
……………………………………                              
(pełna nazwa/firma, adres)                                    

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 
polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu znajdującego się na 
terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów 
medycznych”, prowadzonego przez Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława 
Frańczuka w Krakowie, oświadczam, co następuje: 

 

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

Uwaga: 
Należy wybrać jedną z poniższych opcji poprzez podkreślenie /wypełnienie lub skreślenie niewłaściwej 

 
a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawyPzp. 
 

lub 

b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w okolicznościach określonych w …… (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5), ponieważ spełniłem łącznie wszystkie 
przesłanki z art. 110 ust 2 ustawy Pzp. 
Na powyższe przedstawiam następujące dowody dla wykazania mojej rzetelności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. OŚWIADCZENIE O RELACJI WYKONAWCY DO INNYCH PODMIOTÓW POTENCJALNIE 
UDOSTĘPNIAJĄCYCH SWOJE ZASOBY NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

Uwaga: 
Należy wypełnić w zależności do sytuacji podmiotowej. 

Nie wypełnienie niniejszego pkt oznacza, że Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów. 
 

Oświadczam, że powołuję się w niniejszym postępowaniu, na zasoby następującego podmiotu: 

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

podać pełną nazwę/firmę (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej), adres, a także: NIP/REGON (jeżeli posiada) 

Oświadczenie/-enia ww. podmiotu/-ów składam wraz z niniejszym oświadczeniem (załącznik nr 2 cz. 2). 

 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM 
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Numer sprawy: A.I.271.1.6.2021             Załącznik nr 2 cz. 2 do SWZ (wzór) 
 

Uwaga: 

Część oświadczenia wypełniana jest przez podmiot udostępniający zasoby, wyłącznie w przypadku 

korzystania przez Wykonawcę z zasobów takiego pomiotu na potrzeby realizacji zamówienia 

publicznego 

 
Podmiot udostępniający zasoby: 
 
Zarejestrowana nazwa (firma), a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko: 

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

Zarejestrowany adres (siedziba), a w przypadku osób fizycznych adres zamieszkania:  

ul.………………………………………………………………………………............................................................. 

kod ________-____________ miejscowość 

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

NIP (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej): 

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

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu znajdującego się na 

terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów 

medycznych”, prowadzonego przez Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława 

Frańczuka w Krakowie, oświadczam, co następuje: 

Uwaga: 
Należy wybrać jedną z poniższych opcji poprzez podkreślenie /wypełnienie lub skreślenie 

niewłaściwej 
 

Nie wybranie żadnej z opcji oznacza złożenie oświadczenia zgodnie z lit. a) poniżej 
 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy. 
 

lub 

b)  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w okolicznościach określonych w …… (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5), ponieważ spełniłem łącznie wszystkie 
przesłanki z art. 110 ust 2 ustawy Pzp. 
Na powyższe przedstawiam następujące dowody dla wykazania mojej rzetelności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wnioskuję ponadto, aby Zamawiający samodzielnie pobrał informacje zawarte w bezpłatnych 

i ogólnodostępnych bazach danych, tj. odpowiednio informacje z Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS) i/lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 
 
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM 
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Numer sprawy: A.I.271.1.6.2021            Załącznik nr 3 cz. 1 do SWZ (wzór) 
 

Wykonawca:                                                              
……………………………………                               
……………………………………                               
……………………………………                              
(pełna nazwa/firma, adres)                                    
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu znajdującego się na 

terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów 

medycznych”, prowadzonego przez Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława 

Frańczuka w Krakowie, oświadczam, co następuje: 

 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w specyfikacji warunków zamówienia. 

 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Uwaga: 

 Wypełnić w zależności od sytuacji podmiotowej (jeżeli dotyczy) 

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

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-

ów: 

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

…………….……………………………………………………………………………………………………………… 
podać pełną nazwę/firmę (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej), adres,a także: NIP/REGON (jeżeli posiada) 

w następującym zakresie: 

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

……………...…………………………………………………………………………….….…………………………… 
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu  

 

Oświadczenie/-nia ww. podmiotu/-ów składam wraz z niniejszym oświadczeniem własnym (załącznik nr 3 cz. 
2). 

 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM 
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Numer sprawy: A.I.271.1.6.2021                     Załącznik nr 3 cz. 2 do SWZ (wzór) 
 

Uwaga: 
Część wypełniana przez podmiot udostępniający zasoby,  

wyłącznie w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów takiego pomiotu na potrzeby 
realizacji zamówienia publicznego 

 
 
Podmiot udostępniający zasoby: 
 
Zarejestrowana nazwa (firma), a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko: 

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

Zarejestrowany adres (siedziba), a w przypadku osób fizycznych adres zamieszkania:  

ul.………………………………………………………………………………............................................................. 

kod ________-____________ miejscowość 

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

NIP/Regon (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej): 

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

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu znajdującego się na 

terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów 

medycznych”, prowadzonego przez Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława 

Frańczuka w Krakowie, oświadczam co następuje: 

 

Oświadczam, że spełniam następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt ………………………………………………………………. specyfikacji warunków zamówienia, 

w następującym zakresie: 

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

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

 

Oświadczam także, iż w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przez Wykonawcę, 

dołączam do niniejszego oświadczenia zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o których w art. 118 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp.  

Wnioskuję ponadto, aby Zamawiający, stosownie do uprawnienia samodzielnie pobrał informacje 

zawarte w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, tj. odpowiednio informacje z Krajowego 

Rejestru Sądowego (KRS) i/lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM 
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Numer sprawy: A.I.271.1.6.2021                 Załącznik nr 5 do SWZ (wzór) 
 
Wykonawca:                                                              
……………………………………                               
……………………………………                               
……………………………………                              
(pełna nazwa/firma, adres)                                    

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 
w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – 

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu znajdującego się na 

terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów 

medycznych”, prowadzonego przez Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława 

Frańczuka w Krakowie,oświadczam, co następuje: 

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw 
wykluczenia postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  
-  art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,  

-  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,  

-  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,  

 
złożone na etapie składania ofert jest nadal aktualne i na dzień złożenia niniejszego oświadczenia 
Podmiot, który reprezentuję:  
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;  

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;  

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;  

 
 
 
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM 
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Numer sprawy: A.I.271.1.6.2021                     Załącznik nr 6 do SWZ (wzór) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE  
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 
 

Dotyczy postępowania pn. „Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze 

mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

wraz z obsługą parkingu znajdującego się na terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie 

jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych”, prowadzonego przez Małopolski Szpital 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie 

 
Wykonawca ……………………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
usługi w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
(wskazań zakres dostaw/usług/robót budowlanych)  

 
 
 
 
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM 

 
 




