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Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji 
.............................................. 
     (pieczątka Wykonawcy)                                                                                                        Nr sprawy AZP-240/PN-p30/016/2018 

OFERTA WYKONAWCY  
Pełna nazwa Wykonawcy* ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………. 
…………………………………………………………................……………………….……………………………………………………………………………….………., 
Adres siedziby  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………………………… 
…………………………………………………………….................…………………….………………………………………………………………………………………., 
Adres do korespondencji  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………., 
Nr tel. - ........................................................................., Nr fax - ......................................................................... 
E-mail: ............................................................................, http://www.………...................………...........………..........…, 
NIP - ..................................................................., REGON - ................................................................................, 
KRS/CEiDG ……………..……………….…................………………………………………………………………………………………..…………………...………., 
 

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA: 
        mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo    
 

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, pn. Usługa wykonania dokumentacji projektowej na dostosowanie budynków KUL w Lublinie 

i Stalowej Woli do obowiązujących przepisów ppoż. z podziałem na części, składamy sporządzoną na podstawie pobranej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofertę skierowaną do: 
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

 

1. Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia: 

 
Część 1 – Usługa wykonania projektu na dostosowanie budynku Dworku Staropolskiego do obowiązujących przepisów 

ppoż. – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość netto 

(zł) 

Stawka 
podatku VAT 

(%) 

Kwota podatku 
VAT (zł) 

Wartość brutto (zł) 

1 2 3 4 5 6 

Sposób obliczeń:  (3 x 4) (3 + 5) 

1 Dokumentacja projektowa     

2 

Nadzór autorski
1
 

Cena za pełnienie nadzoru 
autorskiego stanowi ………….

2
 % 

wartości przedmiotu zamówienia.  

    

RAZEM (suma wierszy 1-2):  -----------------   

CENA OFERTOWA 
NETTO 

----------------- 
WARTOŚĆ 
PODATKU 

VAT 

CENA OFERTOWA 
BRUTTO 

 
Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………………………..………………………….….…………..zł,  
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………….……………………………………………..…………..zł, 

                                                           
1
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego powinna wynosić nie mniej niż 5 % oraz nie więcej niż 10 % wartości wykonania dokumentacji projektowej. 

2 Uzupełnić, ile procent wartości będzie wynosić wartość nadzoru autorskiego. 
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(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 
W tym kwota za nadzór autorski wynosi: 
Cena brutto wynosi ................................................................................................................................................................. zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena netto wynosi ..................................................................................................................................................................... zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi ……………………………………………..……………………miesięcy. 

 

Część 2 – Usługa wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL 

położonego przy ul. Konstantynów 1 A w Lublinie – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2a do SIWZ) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość netto 

(zł) 

Stawka 
podatku VAT 

(%) 

Kwota podatku 
VAT (zł) 

Wartość brutto (zł) 

1 2 3 4 5 6 

Sposób obliczeń:  (3 x 4) (3 + 5) 

1 Dokumentacja projektowa     

2 

Nadzór autorski
3
 

Cena za pełnienie nadzoru 
autorskiego stanowi ………….

4
 % 

wartości przedmiotu zamówienia.  

    

RAZEM (suma wierszy 1-2):  -----------------   

CENA OFERTOWA 
NETTO 

----------------- 
WARTOŚĆ 
PODATKU 

VAT 

CENA OFERTOWA 
BRUTTO 

 
Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………………………..………………………….….…………..zł,  
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………….……………………………………………..…………..zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 
W tym kwota za nadzór autorski wynosi: 
Cena brutto wynosi ................................................................................................................................................................. zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena netto wynosi ..................................................................................................................................................................... zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi ……………………………………………..……………………miesięcy. 

 

Część 3 – Usługa wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL 

położonego przy ul. Konstantynów 1 B w Lublinie – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2b do SIWZ) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość netto 

(zł) 

Stawka 
podatku VAT 

(%) 

Kwota podatku 
VAT (zł) 

Wartość brutto (zł) 

                                                           
3
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego powinna wynosić nie mniej niż 5 % oraz nie więcej niż 10 % wartości wykonania dokumentacji projektowej. 

4 Uzupełnić, ile procent wartości będzie wynosić wartość nadzoru autorskiego. 
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1 2 3 4 5 6 

Sposób obliczeń:  (3 x 4) (3 + 5) 

1 Dokumentacja projektowa     

2 

Nadzór autorski
5
 

Cena za pełnienie nadzoru 
autorskiego stanowi ………….

6
 % 

wartości przedmiotu zamówienia.  

    

RAZEM (suma wierszy 1-2):  -----------------   

CENA OFERTOWA 
NETTO 

----------------- 
WARTOŚĆ 
PODATKU 

VAT 

CENA OFERTOWA 
BRUTTO 

 
Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………………………..………………………….….…………..zł,  
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………….……………………………………………..…………..zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 
W tym kwota za nadzór autorski wynosi: 
Cena brutto wynosi ................................................................................................................................................................. zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena netto wynosi ..................................................................................................................................................................... zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi ……………………………………………..……………………miesięcy. 

 

Część 4 – Usługa wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL 

położonego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2c do SIWZ) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość netto 

(zł) 

Stawka 
podatku VAT 

(%) 

Kwota podatku 
VAT (zł) 

Wartość brutto (zł) 

1 2 3 4 5 6 

Sposób obliczeń:  (3 x 4) (3 + 5) 

1 Dokumentacja projektowa     

2 

Nadzór autorski
7
 

Cena za pełnienie nadzoru 
autorskiego stanowi ………….

8
 % 

wartości przedmiotu zamówienia.  

    

RAZEM (suma wierszy 1-2):  -----------------   

CENA OFERTOWA 
NETTO 

----------------- 
WARTOŚĆ 
PODATKU 

VAT 

CENA OFERTOWA 
BRUTTO 

 
Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………………………..………………………….….…………..zł,  
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………….……………………………………………..…………..zł, 

                                                           
5
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego powinna wynosić nie mniej niż 5 % oraz nie więcej niż 10 % wartości wykonania dokumentacji projektowej. 

6 Uzupełnić, ile procent wartości będzie wynosić wartość nadzoru autorskiego. 
7
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego powinna wynosić nie mniej niż 5 % oraz nie więcej niż 10 % wartości wykonania dokumentacji projektowej. 

8 Uzupełnić, ile procent wartości będzie wynosić wartość nadzoru autorskiego. 
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(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 
W tym kwota za nadzór autorski wynosi: 
Cena brutto wynosi ................................................................................................................................................................. zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena netto wynosi ..................................................................................................................................................................... zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi ……………………………………………..……………………miesięcy. 

 

Część 5 – Usługa wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL 

położonego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2d do SIWZ) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość netto 

(zł) 

Stawka 
podatku VAT 

(%) 

Kwota podatku 
VAT (zł) 

Wartość brutto (zł) 

1 2 3 4 5 6 

Sposób obliczeń:  (3 x 4) (3 + 5) 

1 Dokumentacja projektowa     

2 

Nadzór autorski
9
 

Cena za pełnienie nadzoru 
autorskiego stanowi ………….

10
 % 

wartości przedmiotu zamówienia.  

    

RAZEM (suma wierszy 1-2):  -----------------   

CENA OFERTOWA 
NETTO 

----------------- 
WARTOŚĆ 
PODATKU 

VAT 

CENA OFERTOWA 
BRUTTO 

 
Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………………………..………………………….….…………..zł,  
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………….……………………………………………..…………..zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 
W tym kwota za nadzór autorski wynosi: 
Cena brutto wynosi ................................................................................................................................................................. zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Cena netto wynosi ..................................................................................................................................................................... zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. zł ……../100) 
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………….. 
 

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi ……………………………………………..……………………miesięcy. 

 

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i nie wnosimy 

do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone w tymże dokumencie. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy 

zgodnie z opisem i w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

                                                           
9
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego powinna wynosić nie mniej niż 5 % oraz nie więcej niż 10 % wartości wykonania dokumentacji projektowej. 

10 Uzupełnić, ile procent wartości będzie wynosić wartość nadzoru autorskiego. 
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3. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego 30 dniowy termin płatności od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, 

jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej 

Załącznik nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku 

od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

8. Informujemy, iż całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy/Podwykonawcom zostanie 

powierzone wykonanie następujących zadań**: 
 

Lp. 

 

Dane firmy Podwykonawcy 

 

Zakres zadań powierzonych podwykonawcom***(wpisać jeżeli dotyczy) 

 

1.   

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

9. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 ze zm.) i pozwolą na to przekazane dane 

identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  

oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 3), 
2) ………………………………………………………………………………… 

 

 

.............................................................                       ..................................................................         
                (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby/osób uprawnionych    

                                                        do reprezentowania Wykonawcy) 

* Niepotrzebne skreślić 

** UWAGA: W sytuacji, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie Wykonawcy ma obowiązek podać 

nazwy i adresy wszystkich Wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika.  
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Załącznik nr 2d do SIWZ po modyfikacji 
.............................................. 
     pieczątka Wykonawcy 
 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/016/2018 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 euro 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa wykonania dokumentacji projektowej na dostosowanie 

budynków KUL w Lublinie i Stalowej Woli do obowiązujących przepisów ppoż. z podziałem na części. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 5 – Usługa wykonania projektu na dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Domu Studenckiego KUL 

położonego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli 

 
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71.22.10.00 – 3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.32.00.00 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

2. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PN: „DOSTOSOWANIE AKADEMIKA ŻEŃSKIEGO 

W STALOWEJ WOLI PRZY UL. OFIAR KATYNIA 6 DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY P.POŻAROWEJ” 

Zakres opracowania obejmuje: 

1. Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przekazaniem autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji. Na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboczą inwentaryzację budynku w zakresie wymaganym do prawidłowego 
opracowania tej dokumentacji (w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych plików dwg).  

2. Opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jeśli będzie wymagana. 
3. Dostosowanie długości przejść i dojść ewakuacyjnych do aktualnych przepisów, 
4. zastosowanie drzwi o odporności ogniowej EI 60 (wydzielenie klatek schodowych) oraz drzwi o odporności ogniowej EI30 

w pokojach lub segmentach, podział korytarzy na segmenty do 50m. 
5. Wyposażenie budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za 

pomocą systemu wykrywania dymu, obsługujące pionowe drogi ewakuacyjne (oddymianie klatki schodowej). 
6. Zapewnienie zasięgu hydrantów wewnętrznych w poziomie dla całej powierzchni chronionego budynku - projekt 

budowy/przebudowy instalacji hydrantowej. 
7. Zaprojektowanie systemu oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych. 
8. Przebudowa balustrad schodowych, zabezpieczenie dachu oraz budowa okna w portierni o odporności ogniowej min. 

EI60. 
9. Przebudowa istniejącego systemu SAP. 
10. Budowa systemu DSO. 
11. System pozwalający na bezpośrednie otwarcie drzwi ewakuacyjnych, 
12. Opracowanie scenariusza pożarowego oraz korekta instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem 

budynku znakami ewakuacyjnymi. 
13. Inne wymagania, które zostaną uzgodnione z rzeczoznawcą ds. p. poż.. 
14. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 
15. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanego 

projektu. 
 

3. Dokumentacje należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej: 
Wersje papierowe: 

1) Projekty budowlane wielobranżowe - 6 egz.; 
2) Projekty Wykonawcze wielobranżowe - 4 egz.; 
3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wielobranżowe - po 2 egz.; 
4) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.; 
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5) Pozostałe opracowania, ekspertyzy, opinie itd. - po 2 egz.; 
Wersje elektroniczne (2 egz. na płytach): 

1) Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe - część opisowa w formacie *.doc, *.pdf (wskazane jest aby w 
wersji pdf cały projekt był w jednym pliku, ewentualnie może być podzielony na tomy tożsame z wersją papierową z 
zachowaniem układu i kolejności stron); 

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wielobranżowe - w formacie *.doc i *.pdf; 
3) Schematy, plany, rysunki w formacie *.dwg i *.pdf  
4) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath i *.pdf. 

 

4. W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca nie może wskazywać 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 
Dla rozwiązań równoważnych Wykonawca dokumentacji musi wskazać jednoznaczne parametry równoważności, które nie 
będą naruszały zasady uczciwej konkurencji. 
5. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.); 
2) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.poz. 736 z późn. 

zmianami) 
3) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1073 z późn. zm.); 
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r  poz. 1422 tekst jednolity.); 
5) Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. 2016 r. poz. 1725 ze zm.); 
6) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. 

zm.); 
7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); 

8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

10)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 

11) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.), 

12)  Inne obowiązujące przepisy. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ po modyfikacji 

 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/016/2018 
 

 
 

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Usługa 

wykonania dokumentacji projektowej na dostosowanie budynków KUL w Lublinie i Stalowej Woli do obowiązujących 

przepisów ppoż. z podziałem na części.  

 

 

Lp. 
Osoba uczestnicząca 

w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia 

Branża/ 
specjalność 

Posiadane uprawnienia 
Podstawa 

dysponowania osobą 

     

     

     

 

 

 

 

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

               (miejscowość i data)                                                            (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

         do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


