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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ) 

dla zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych określonych w art. 3 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  spółka z o.o. 

ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz 

REGON: 470023416                   NIP:   732 000 06 37 

tel.: 42 716 22 68;  

GODZINY URZĘDOWANIA:      pn. – pt. w godz. 7.00 – 15.00, wt. 7.00 – 17.00. 

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą  

techniczną, drogową i ogrodzeniem, 

przy ulicy ks. Szcz. Rembowskiego 14 w Zgierzu 

w modelu ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA:                roboty budowlane 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  tryb podstawowy, wybór oferty najkorzystniejszej,  

                                                  bez przeprowadzenia negocjacji treści ofert 

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:              mniejsza od progu unijnego 

 

STRONA INTERNETOWA POSTĘPOWANIA:     https://platformazakupowa.pl/transakcja/637180 

 DOT. PROCEDURALNYCH CZYNNOŚCI POSTEPOWANIA, PYTAŃ, ZMIAN, WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:                zamowienia@mpgm.pl               

DOT. KORESPONDENCJI – NIE DOTYCZY PROCEDURALNYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA 

 

MIEJSCE OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU*:      

Biuletyn Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2022/BZP 00256171/01 z dnia 14.07.2022 r. 

*informacja wprowadzona po zatwierdzeniu specyfikacji warunków zamówienia 

 

 

                                                                              ZARZĄD MPGM spółka z o.o. w Zgierzu 

                                                                               

                                                                              Marzena Chudobińska - Prezes Zarządu  

                                                                              Grażyna Owczarczyk - Członek Zarządu 

 

 

Zgierz, dnia 14 lipca 2022 r. 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

 

    ZAMAWIAJĄCY:  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  spółka z o.o. 

ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz 

REGON: 470023416                   NIP:   732 000 06 37 

tel.: 42 716 22 68;  

GODZINY URZĘDOWANIA:      pn. – pt. w godz. 7.00 – 15.00, wt. 7.00 – 17.00. 

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą  

techniczną, drogową i ogrodzeniem, 

przy ulicy ks. Szcz. Rembowskiego 14 w Zgierzu 

w modelu ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

 

 

STRONA INTERNETOWA POSTĘPOWANIA:      https://platformazakupowa.pl/transakcja/637180 

DOT. PROCEDURALNYCH CZYNNOŚCI POSTEPOWANIA, PYTAŃ, ZMIAN, WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:                  zamowienia@mpgm.pl               

DOT. KORESPONDENCJI – NIE DOTYCZY PROCEDURALNYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA 

             

 
 

 

2. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
2.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
2.1. Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych, prowadzi się pisemnie. 

 
2.2. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI  
      (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW)  

 
2.2.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 

ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  

2.2.2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do 
informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub 
dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, 
potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest 
udokumentowana.  

2.2.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie ofert, wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

mailto:zamowienia@mpgm.pl
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2.2.4. Elektroniczny sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami określa 

„Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl” zamieszczona na tej platformie i 
systematycznie przez operatora aktualizowana. 
W szczególności, wg tej instrukcji: 
1) Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano 

inaczej to komunikacja w postępowaniu, w szczególności składanie dokumentów, 
oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), 

zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem strony operatora: platformazakupowa.pl i formularza Wyślij 
wiadomość do Zamawiającego.  

2) Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz 
Profilu Nabywcy Zamawiającego.  

3) Zamawiający w zakresie pytań:  

a) technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia 
Klienta pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. 

b) merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o 
zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert. 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści 

złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES 

 

        
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, drogową i ogrodzeniem, 
przy ulicy ks. Szcz. Rembowskiego 14 w Zgierzu 

w modelu ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 
 

 

4.1. ZAKRES PRAC:  

wg załączonych:  

1) Programu funkcjonalno-użytkowego - Załącznik nr 1 do SWZ oraz 

2) Projektu koncepcyjnego - Załącznik nr 2 do SWZ, 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą  

techniczną, drogową i ogrodzenie, 
przy ulicy ks. Szcz. Rembowskiego 14 w Zgierzu 

 
 
4.2. KODY CPV: 
 
4500 0000-7 roboty budowlane 

 
7122 0000-6 usługi projektowania architektonicznego 
7122 1000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

7124 0000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie 
7124 7000-1 nadzór nad robotami budowlanymi 
 
4510 0000-8 przygotowanie terenu pod budowę 

4520 0000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
4530 0000-0 roboty instalacyjne w budynkach 
4532 0000-6 roboty izolacyjne 
4540 0000-1 roboty wykończeniowe 
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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45211341-1 roboty budowlane w zakresie mieszkań 

45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223300-9 roboty budowlane w zakresie parkingów 
45111291-4 roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu 
45233161-5 roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
  
 

4.3. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE: 

 

4.3.1. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp jeśli w dokumentacji projektowej lub PF-U, a więc 

w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim 

odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie 

technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku 

z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji 

technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu 

zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

4.3.2. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, 

poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o 

których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w 

równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

 
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: 

do dnia 30 września 2024 r. 
 

Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 
do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

 

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

7. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

(NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).  

 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań, oświadczeń, wniosków - innych niż 

wskazanych w pkt 11, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@mpgm.pl 

 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. ZP-MPGM-

01/07/2022.  

 

8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby po stronie 

Zamawiającego:  

mailto:zamowienia@mpgm.pl
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 -   w sprawach merytorycznych:       
 
 Anna Idczak                         - Dyrektor ds. Inwestycji  
                                                ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz         

                                                tel. 42 716 22 68, kom. 601 395 559  
                anna.i@mpgm.pl 
 
 -  w sprawach proceduralnych: 
 
 Marcin Jurek                        – Kierownik Działu Technicznego  

                                                ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz  
                                                 tel. 42 716 22 68, kom. 665 494 696 
                                                marcin.j@mpgm.pl 
 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 

26 sierpnia 2022 r. 

 
 

10. OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY, ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH (OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW) 

 

10.1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10.2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawca składa niżej wymienione    

dokumenty:  

10.2.1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. Do oferty 

należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta 

nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że  są one 

dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych.  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. 

dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do 

reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 

FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie Wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

10.2.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym 

w punkcie 13 i 18 SWZ, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ, dotyczące odpowiednio: 

a) wykonawcy; 

b) każdego ze wspólników - w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka 

cywilna); 

c) podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się Wykonawca w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. 

SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ).   

mailto:marcin.j@mpgm.pl
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10.2.3. Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które Wykonawca będzie 

się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca musi 

złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe 

potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

którego wzór Załącznik nr 5 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

musi określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10.2.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w  przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna), stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ. 

10.2.5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 

 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka 

cywilna) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

10.2.6. Wzór umowy - Załącznik nr 7 do SWZ 

 (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument 
składany wspólnie). 

10.2.7. Wypełniony Formularz cenowy -  wg Załącznika nr 8 do SWZ z cenami za poszczególne 

elementy robót budowlanych i ich wartością, stanowiące cenę zamówienia. 
10.2.8. Wykaz robót budowlanych/zamówień - formularz „Doświadczenie zawodowe – 

wykaz robót” - Załącznik nr 9 do SWZ - odpowiadających swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związanych z przedmiotem zamówienia”), 
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, tj.: dot. zaprojektowania i budowy wraz z instalacjami (w zakresie 

ogrzewania, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych), co najmniej jednego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z minimum 20 szt. lokali mieszkalnych, 
których łączna powierzchnia użytkowa jest nie mniejsza niż 1200 m² wraz z podaniem 

ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na 

dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 
(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument i spełnianie warunku – 

wspólne, łączne  pod warunkiem, że całe wymagane doświadczenie posiada co najmniej jeden z podmiotów) 

______________________________________________________________________ 
UWAGA I/10 – DO PKT. 10.2.8.: 
Dowodami, o których mowa w pkt. 10.2.8) SWZ, są: 
1. poświadczenie – z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 

2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 
1 niniejszej uwagi; 
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3. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w pkt. 1 niniejszej uwagi. 

 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy 
lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 10 SWZ, zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa pkt. 10.1.7) SWZ oraz pkt. 1) do 
3) niniejszej Uwagi budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu 
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić 
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub 
miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu. 

 
10.2.9. Wykaz osób - formularz „Potencjał kadrowy” – Załącznik nr 10 do SWZ, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w tym  uprawnionych do kierowania 
robotami budowlanymi odpowiednich specjalności niezbędnymi do realizacji zamówienia 
stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane, tj. osobami, którym powierzone zostaną 
obowiązki kierownika budowy oraz kierowników robót konstrukcyjno-budowlanych, 

instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, elektrycznych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz drogowych. Wymaga się udokumentowania ich kwalifikacji 
poprzez załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wynikających 
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), 
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (t. jedn. Dz.U. z 2019 r.,poz. 1117). Zgodnie z art. 12a ustawy 
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią 

przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 1646). 

(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument i spełnianie warunku – 

wspólne, łączne) 

10.2.10. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –  dokument składany 

i spełnianie warunku - odrębne przez każdy podmiot składowy) 

10.2.11. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –  dokument składany 

i spełnianie warunku - odrębne przez każdy podmiot składowy) 

10.2.12. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –  dokument składany 

i spełnianie warunku - odrębne przez każdy podmiot składowy) 

10.2.13. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
− art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,  
− art. 108 pkt. 4 ustawy – dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 
− art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, 
− art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę aresztu, 
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− art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za 

wykroczenie, za które wymierzono kare aresztu, sporządzoną (wystawioną) nie wcześniej, 

niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 
(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –  dokument składany 

i spełnianie warunku - odrębne przez każdy podmiot składowy) 

10.2.14. Oświadczenie o zobowiązaniu zorganizowania – formularz „Oświadczenie o 
placówce” – Załącznik nr 11 do SWZ - na czas realizacji zamówienia, stałej placówki 
organizacyjnej (biura) na obszarze miasta Zgierza, w której znajdować będzie się 
przedstawicielstwo Wykonawcy, stanowiące miejsce siedziby osoby posiadającej niezbędne 
pełnomocnictwa do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zamówienia, w terminie 
do 30 dnia od daty zawarcia umowy, winien dysponować w/w placówką na terenie miasta 

Zgierza;  
 (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument i spełnianie warunku – 

wspólne, łączne)  

10.2.15. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 
minimum 2 mln zł, wystawiona nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument 

i spełnianie warunku – wspólne, łączne) 

10.2.16. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 3 mln zł, ważny 
co najmniej do końca terminu związania ofertą. 

(w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument  
i spełnianie warunku – wspólne, łączne) 

 

10.2.17. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia –  
w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę – złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

______________________________________________________________________ 
UWAGA II/10: 
Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia winny złożyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, o  ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. 
Pełnomocnictwo to powinno wskazywać wszystkie podmioty, które wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia publicznego, a także zawierać deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do 
ustanowienia pełnomocnika. 
 
UWAGA III/10: 

Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i 
może być reprezentowana przez wspólników - każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki 
cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi 
odmiennie.     
 
UWAGA IV/10: 
Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa 
konsorcjum) będzie wymagana przed zawarciem umowy, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.  

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 

11.1.  

 

 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  

nie później, niż do godz. 11.30 dnia 29 lipca 2022 roku za pośrednictwem platformy 

zakupowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu: 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/637180 

w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania   

 
 

 
11.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
11.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
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11.4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 
ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, 
w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Szczegółowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzędu Zamówień Publicznych: 
„Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej”: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-
postaci-elektronicznej.pdf 

11.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

11.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje. 
11.7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 

składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w 
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
11.9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. 
11.10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
11.11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w 
innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 
polski. 

11.12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 
podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 
innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

11.13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 
wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

 

12. OTWARCIE OFERT 

 

12.1.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29 lipca 2022 roku  o godz. 12.00 

za pomocą platformy zakupowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 

spółka z o.o. w Zgierzu: 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/637180 

 

 

12.2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

12.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

12.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 
,,Komunikaty” . 

12.6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o 
których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu 
postępowania. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku 
przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub 
transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo 

on-line, a ma jedynie takie uprawnienie. 

 

 

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W ART. 109 

UST. 1 USTAWY PZP 

 

13.1.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP.  

Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników - w przypadku 

składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), żaden podmiot udostępniający 

zasoby, na które powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu. 

 

13.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.  

Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w 

art. 109 ust. 1 ustawy Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników - w przypadku składania oferty 

wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), żaden podmiot udostępniający zasoby, na które 

powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. 

zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 

rozwiązać umowę.” 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a bez których nie 

można wykonać zamówienia. 

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 8% dot. budowy 

budynku objętego programem mieszkaniowym, podatku VAT w wysokości 23% dla pozostałych 

robót, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania 

i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia 

elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 

http://platformazakupowa.pl/
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prowadzonych robót, robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, 

odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, za zajęcie pasa drogowego 

(pokrycie kosztów wynikających z decyzji o zajęciu pasa drogowego wydanej przez Gminę 

Miasto Zgierz), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru 

gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, ewentualnych przekładek w 

przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wykonania niezbędnych rusztowań, 

doprowadzenia terenu do porządku, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obsługi 

geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, płatnych 

prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych, ubezpieczenia budowy na czas realizacji 

i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 

1) cena ryczałtowa brutto – 60%, 

2) okresu gwarancji (całkowity) – 40%. 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

(Cmin/Cb * 60%) * 100 + (Gb/24 * 40%) * 100 = liczba punktów 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, 

tj. powyżej 60 miesięcy w ofercie rozpatrywanej 

 (Przykład: zaoferowano gwarancję 60 miesięcy, więc Gb=0; zaoferowano gwarancję 61 

miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano gwarancję 62 miesiące, to Gb=2; zaoferowano 

gwarancję 84 miesiące, to Gb=24); 

24 –  maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu 

podstawowego, tj. powyżej 60 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji; 

 Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 

60 miesięcy.  

 Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 60 do 84 miesięcy.  

 60 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez 

Zamawiającego.  

 Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM będzie 

traktowany przez Zamawiającego jako 60 miesięczny okres gwarancji. 

 Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące nie będzie 

dodatkowo punktowany. 

100 – stały wskaźnik. 

Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom 

przez komisję przetargową.  

Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na 

przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w 

opisie przedmiotu zamówienia, czyli w Programie funkcjonalno-użytkowym i projekcie 

koncepcyjnym. Dokumenty te wskazują parametry większości materiałów i urządzeń, które 

będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy 

technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają 

wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu 

na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane 

ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, 

który z Wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do 

zastosowania ceny jako jednego z ważniejszych kryteriów oceny ofert tj. o wadze 60%. 
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16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji 

o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania 

przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 

poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX 

ustawy Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania 

wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437). 

 

18. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

18.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 

polegającego na zakończeniu w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj.: dot. zaprojektowania i budowy 

wraz z instalacjami (w zakresie ogrzewania, elektrycznych, wodociągowych oraz 

kanalizacyjnych), co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego                    

z minimum 20 szt. lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia użytkowa jest 

nie mniejsza niż 1200 m². 

18.2.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, tj. osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi 

odpowiednich specjalności niezbędnymi do realizacji zamówienia stosownie do wymogów 

ustawy Prawo budowlane, tj. osobami, którym powierzone zostaną obowiązki kierownika 

budowy oraz kierowników robót konstrukcyjno-budowlanych,  instalacyjnych w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

drogowych. Wymaga się udokumentowania ich kwalifikacji poprzez załączenie dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków.   

UWAGA I/18:  

Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie 

z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. 

z 2021, poz. 1646). 

UWAGA II/18:  

W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do  warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” 
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19. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

UWAGA: Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby 

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania 

tych podmiotów, o których mowa w punkcie 10.2.3) SWZ.  

 

20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na duże trudności 

związane ze skoordynowaniem działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia, co mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, jak również ze względu 

na poważne trudności w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego związanych z udzieloną 

przez Wykonawców gwarancją i rękojmią. 

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.  

 

22. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 

 

22.1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych.  

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje 

powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej). 

22.2.  W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez 

te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób 

na umowę o pracę, np.:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) inne dokumenty; 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 

z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia 

jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o 

pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

22.3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 

ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł 

za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony 

pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 
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23. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający  nie przewiduje takich wymagań.  

 

24. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 

PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA  

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

 

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

25.1. 

 
Oferta powinna być zabezpieczona wadium  

w wysokości  20 000,00  zł,  słownie złotych: dwadzieścia tysięcy, 

wniesionym przed upływem terminu składania ofert i obejmującym okres związania ofertą 

tj. okres rozpoczynający się wraz z upływem terminu  składania ofert   

do dnia 26 sierpnia 2022 r. 

 

 
 
25.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
 
 

26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH „POWTÓRZONYCH”, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w zakresie do 500.000 zł, 

na warunkach odpowiednio: 

− przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, 

− przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru  

i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, z zachowaniem, odpowiednio i 

proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

 

27. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ 

LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW  

 Zamawiający nie wymaga ani przeprowadzenia wizji lokalnej, ani sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

 

28. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.  
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 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały w 

walucie polskiej, tj. w złotych polskich.  

 

29. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

30. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121. 

 Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez Wykonawcę. 

 

31. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.  

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

32. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ. 

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

33. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, 

W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93.  

 Zamawiający nie przewiduje ani wymogu, ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

 

34. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE. 

  

 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę dla 

danej części zamówienia wniesienia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej 

podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

ceny brutto podanej w ofercie. 

 

 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 299); 

a) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego tj. 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu: 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu 

nr rachunku bankowego  69 8783 0004 0009 3363 2000 0001 
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Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

-  w oryginale w postaci papierowej albo  

-  przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach wartościowych, 

w postaci elektronicznej na adres: zamowienia@mpgm.pl 

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 

15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania 

i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi 

oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 

wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z art. 
453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający wyraża zgodę, żeby zabezpieczenie było tworzone przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

W takim przypadku najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co 

najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający będzie wpłacał kwoty potrącane 

na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym będzie dokonywał zapłaty faktury. 

Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, 

na który została zawarta umowa. 

 

35. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO 

 

35.1.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza 

tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę 

i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi 

podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 

Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne 

usunięcie. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu - przed 

datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym, najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną 

zapłatę - oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie 

skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla 

Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 

zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich 

wartość.  

35.2.  Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość brutto jest mniejsza niż 

10.000,00 zł, bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

 

36. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 

1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu jest Zarząd Spółki 

z siedzibą: ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz; 

mailto:zamowienia@mpgm.pl
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2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych 

Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

biuro@mpgm.pl lub na adres siedziby Zarządu MPGM spółka z o.o., ul. Mielczarskiego 14,  

95-100 Zgierz; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej ustawą Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w związku z ustawą Pzp; 

4)  odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp), osoby korzystające ze 

strony internetowej Zamawiającego oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane 

Wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), 

podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień 

i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla 

użytkowanych u Zamawiającego systemów informatycznych m.in. firma świadcząca usługi 

serwisowe systemu obiegu dokumentów; 

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane 

będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres 

trwałości projektu; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane; 

8) Wykonawca posiada: 

  a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

  b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

  c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

 9)   gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy  

    o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00); 

 10) Wykonawcy nie przysługuje: 

  a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

  b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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  c)   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

37.     ZAŁĄCZNIKI DO SWZ. 
 
37.1 Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) określające przedmiot Zamówienia – 

opis przedmiotu zamówienia: 
 

Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogową oraz ogrodzeniem przy ul. 

Rembowskiego 14 w Zgierzu  

Załącznik nr 2 -  Projekt koncepcyjny budynku  

Załącznik nr 3  - Formularz ofertowy  

wraz z formularzami odpowiednich załączników do oferty wyszczególnionych 

w ROZDZIALE 10. tj.: 

 

37.2. Pozostałe załączniki: 

 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

odpowiednio przez: Wykonawcę, każdego ze wspólników w przypadku składania oferty wspólnej 

(konsorcjum, spółka cywilna); podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się 

Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia i złożenia wraz z 

ofertą. 

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na okres korzystania 

z nich przy wykonaniu zamówienia składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – do 

wypełnienia przez  podmioty udostępniające zasoby i złożenia wraz z ofertą.  - Potencjał techniczny 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna) – 

do wypełnienia przez Wykonawców i złożenia wraz z ofertą. 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy  

Załącznik nr 8 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 9 – Doświadczenie zawodowe – Wykaz robót 

Załącznik nr 10 – Potencjał kadrowy 

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o placówce 

 


