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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Roboty ogólnobudowlane w budynkach i lokalach mieszkalnych

stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim

           Zatwierdził:

                 PREZES ZARZĄDU
    /-/

                                                                                                       Krzysztof Tuga

Żary, dnia 28.04.2020 r.



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., mający swoją siedzibę w  Żarach, przy ul. 
Zakopiańskiej 7, 68-200 Żary, reprezentowany przez Krzysztofa Tuga – Prezesa Zarządu.

            tel. 068 479-14-69, strona internetowa: www.zgmzary.pl  
            Godziny pracy  7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  29  stycznia 
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2019  poz.  1843  z  późn. 
zmianami) zwanej w dalszej części „ustawą”.

2. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej  “SIWZ”,  zastosowanie  mają  przepisy ustawy Pzp wraz  z  aktami  wykonawczymi  do 
ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wartość  zamówienia  nie  przekracza  równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Postępowanie  prowadzone  jest  w  oparciu  o  zapisy  art.   24  aa  ust.  1  Pzp.  Zamawiający 
najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została 
oceniona  jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu („procedura odwrócona”).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje  roboty ogólnobudowlane świadczone na zasobie własnym 
tj.  w  budynkach  i  lokalach  mieszkalnych,  stanowiących  własność  gminy  Żary  o  statusie 
miejskim, na Targowisku miejskim przy ul.  Kąpielowej, Lotników jak i na  Schronisku dla 
bezdomnych zwierząt  przy ul.  Żurawiej  32  w Żarach.  Szczegółowy zakres  prac  zawiera 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Nr 
5 do niniejszej SIWZ. 

 Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje:
                          -robót awaryjnych określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy
                         - robót zduńskich
                         - dostaw i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej innych niż określone w pkt. 3 SIWZ
                         - kompleksowych remontów pustostanów

- głównych remontów pokryć dachowych 
- kompleksowych napraw i wymiany instalacji gazowych
- robót elektrycznych

       Przedmiot zamówienia składa się z następujących składników:
- przemurowanie ścian do ościeży
- wykonanie nowych murów/ ścian zewnętrznych, wewnętrznych, kominowych/

                             - zamurowanie otworów w ścianach i murach
- naprawa schodów z cegieł
- naprawa nadproży
- dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jednorazowo do 3 szt.
- drobne roboty rozbiórkowe
- zbicie tynków inne niż określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy
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- uzupełnienie tynków/ wraz z robotami towarzyszącymi/
- wykonanie nowych tynków
-wykonanie tynków suchych
- szpachlowanie oraz odnowienie powłok ścian i sufitów
- wykonanie posadzek/ wraz z wykończeniem/
- naprawa elementów konstrukcji betonowych / np. stopni schodowych/
- naprawa i uzupełnienie posadzek w pomieszczeniu wspólnego użytku
- rozbiórka konstrukcji  betonowych i żelbetowych
-montaż elementów betonowych i żelbetonowych / np. zabezpieczenie otworów na zewnątrz/  
 studzienki, nakrywy 
-naprawa i wymiana instalacji w-k w lokalach mieszkalnych
-naprawa i wymiana instalacji w-k w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy

                             - wymiana instalacji C.O. w lokalach mieszkalnych i budynkach
                             - wymiana i uzupełnienie stopni schodowych

- wymiana i uzupełnienie balustrad
                             - naprawa elementów konstrukcji więźb dach oraz uzupełnienie elementów uszkodzonych 

- naprawa, uzupełnienie, wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych
- naprawa, uzupełnienie, wymiana podłóg na częściach wspólnych/podesty, strychy, inne/
- inne roboty nie ujęte w zakresie a związane z grupą robót ogólnobudowlanych

    UWAGA: W przypadku dużego zakresu robót, o których mowa wyżej Zamawiający ma prawo wyłonić     
         wykonawcę w odrębnym postępowaniu przetargowym.

2. Przyjęte typy materiałów i  urządzeń (wskazane w dokumentacji  technicznej)  zostały użyte 
wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia.  Wykonawca uprawniony 
jest  do  przedstawienia  w  ofercie  materiałów  i  urządzeń  równoważnych,  o  nie  gorszych 
parametrach.  Wykonawca powinien  określić  ich  parametry,  celem wykazania,  że  spełniają 
warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze 
swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty 
podane przykładowo.

3. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do 
norm,  europejskich  ocen  technicznych,  aprobat,  specyfikacji  technicznych  i  systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 
'lub równoważne'.

4. Wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia  na  podstawie  dokumentacji  stanowiącej 
załączniki  do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz  z 
zasadami sztuki budowlanej  pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

5. Zamawiający  informuje,  że  nie  przewiduje  zebrania  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia 
wątpliwości  dotyczących  treści  SIWZ.  Wszelkie  zapytania  winny  być  złożone  w  formie 
pisemnej do Zamawiającego. 

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45260000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotu i sprzętu ochronnego
45400000-2 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładanie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
4544000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4532000-6 Roboty izolacyjne
4533000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2020 – 31.05.2021. 

Termin zakończenia robót określony w zleceniu będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą 
osobiście  lub  telefonicznie.  W  ciągu  7  dni  roboczych  od  dnia  wystawienia  zlecenia, 
Wykonawca po wizji w terenie oraz po ocenie zakresu i technologii robót, może wnioskować 
pisemnie o zmianę terminu zakończenia robót. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

        
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W 

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
ustawy Pzp.

VII. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ZWROTU  KOSZTÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU,  MOŻLIWOŚCI  ZAWARCIA  UMOWY  RAMOWEJ,  OFERT 
WARIANTOWYCH, ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, 
PODWYKONAWSTWA,  WYMOGÓW  DOTYCZĄCYCH  ZATRUDNIENIA  OSÓB 
WYKONUJĄCYCH  CZYNNOŚCI  PRZY  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA, 
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W art. 29 ust. 4 USTAWY Pzp.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej.
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich 

złotych (PLN)
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Jeżeli  Wykonawca  zamierza  powierzyć  określoną  część  zamówienia  podwykonawcom, 

obowiązany jest wskazać w ofercie zakres tej czynności – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 
SIWZ. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę we własnym 
przedsiębiorstwie  lub  przez  podwykonawcę  w  zakresie  robót  ogólnobudowlanych 
(wykończeniowych i instalacyjnych). Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia 
przez  Wykonawcę  ww.  wymagań  w  następujący  sposób:  każdorazowo  na  żądanie 
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, 
Wykonawca lub podwykonawca złoży oświadczenie, o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego. 
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu 
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem 
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czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii 
umów  zawartych  przez  Wykonawcę  z  Pracownikami  świadczącymi  usługi  w  terminie 
wskazanym  przez  Zamawiającego  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku 
zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę, co skutkować 
będzie sankcją w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

VIII. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  WYKAZANIE  BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, określone przez 
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące:

a) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile 
wynika to z odrębnych przepisów.
- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
-  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą 
polisę o sumie gwarancyjnej wynoszącej co najmniej  150 000,00 zł lub w przypadku jej braku 
inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności 
cywilnej  w  takim  zakresie  co  najmniej  od  dnia  otwarcia  ofert  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

c) zdolności technicznej lub zawodowej
- zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o 
których  mowa  w  ust.  1  pkt  2  zostaną  spełnione  wyłącznie,  jeżeli  co  najmniej  jeden  z 
Wykonawców  spełnia  postawione  warunki  lub  wszyscy  Wykonawcy  łącznie  spełniają  te 
warunki. Warunek opisany w ust. 1 pkt 1 musi być spełniony przez wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub 
jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

4. „Stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

IX. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 
zakresie  wskazanym  w  Załącznikach  nr  2  i  3  do  SIWZ. Informacje  zawarte  w 
oświadczeniach  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w 
postępowaniu. Wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp 
ustanowić  pełnomocnika  (lidera)  reprezentowania   ich  w  postępowaniu  o  udzielenie 
niniejszego  zamówienia  lub  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  oraz   do  zawarcia 
umowy o udzielnie zamówienia publicznego. Umocowanie  winno zostać przedłożone wraz z 
ofertą w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z 
udziału w postępowaniu zamieścił  informacje o Podwykonawcach w  Załączniku Nr 1 do 
SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  informacji,  o 
której mowa w  86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 
( Załącznik Nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody,  że  powiązania  z  innym Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  wezwie Wykonawcę,  którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) opłaconej polisa  w zakresie spełnienia warunku udziału, sposób udokumentowania wg rozdz. 
VIII,  pkt.2,  ppkt.  b)  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wykazanie  braku  podstaw 
wykluczenia.

3) zaświadczenie  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego,  potwierdzającego,  że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed  upływem  terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
4) zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego albo  innego  dokumentu 
potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne,  wystawionego nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległości  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu. 

6. Jeżeli  Wykonawca nie  złoży oświadczeń,  wg wzoru stanowiącego Załączniki  Nr 2 i  3  do 
niniejszej  SIWZ,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 
wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,  Zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.

7. Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  Wykonawcę  dokumenty  będą  budzić 
wątpliwości  Zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  podmiotu,  na  rzecz 
którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym odpowiednie  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Wszelkie  dokumenty  wymagane  postanowieniami  niniejszej  SIWZ,  przedkładane  przez 
Wykonawców  spoza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  winny  być  składane  wraz  z 
tłumaczeniem na język polski.

X. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z 
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB 
DOKUMENTÓW

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz 
Wykonawcy  mogą  przekazywać  pisemnie,  faksem lub  drogą  elektroniczną,  za  wyjątkiem 
oferty,  umowy, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w wart. 26 ust 
3 ustawy Pzp), dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej  wymagają  na  żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania.
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3. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę 
pisemnie, winny być składane na adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Zakopiańska 7, 68 – 200 Żary

4. Zawiadomienia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę  drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres/fax:
zgmzary@zgmzary.pl

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie. 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni  przed upływem terminu składania ofert  – jeżeli  wartość zamówienia jest  mniejsza niż 
kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie  art.  11 ust.  8,  pod warunkiem,  że 
wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do 
Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego 
terminu składania ofert.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt.  7,  lub  dotyczy  udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 7.

10. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  –  bez  ujawnienia  źródła  zapytania  – 
udostępnia na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Nie dotyczy

XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania  ofertą,  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę  składa  się  pod  rygorem nieważności  w  formie  pisemnej.  Zamawiający nie  wyraża 

zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać 

wypełniona  drukiem  maszynowym  lub  czytelnym  pismem  ręcznym.  Oferta  może  mieć 
również postać wydruku komputerowego.

5. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty dokumentami była zszyta lub spięta i 
posiadała  ponumerowane strony.  Wszelkie  poprawki  w tekście  oferty zaleca  się,  aby były 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

6. Ofertę stanowi:
a) załączony do SIWZ wypełniony  formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ,
b) załączone do SIWZ wypełnione  oświadczenie wg Załącznika Nr 2  do SIWZ,
c) załączone do SIWZ wypełnione  oświadczenie wg Załącznika Nr 3 do SIWZ.
7. W przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca konieczne jest załączenie do 
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oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców bądź jeśli ofertę 
składają  Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  – 
upoważnienia  do  pełnienia  funkcji  przedstawiciela/lidera  konsorcjum  wraz  z  podpisem 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo powinno mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Koszty związane z postępowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.  8 ust.1 w zw. z art.  96 ust.  3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  są  jawne i  podlegają  udostępnieniu  od 
chwili  ich  otwarcia,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia  16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być  udostępniane  i  wykazał  iż  zastrzeżone  informacje 
stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  W takim przypadku Wykonawca oznacza  informacje 
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  klauzulą  „  tajemnica  przedsiębiorstwa  –  nie  
udostępniać”.Wykonawca  nie  może  zastrzec  nazwy  (firmy)  oraz  jego  adresu,  a  także 
informacji dotyczących ceny i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności   jej  treści  oraz  zabezpieczające  jej  nienaruszalność  do  terminu  otwarcia  ofert. 
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

           Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. 
ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Roboty ogólnobudowlane w budynkach i lokalach mieszkalnych

stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim
nie otwierać przed 13.05.2020 roku godz. 10:40

2. Oferty należy złożyć  w siedzibie  Zamawiającego tj.  Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Żarach, 68-200 Żary, ul. Zakopiańska 7, SEKRETARIAT

3. Termin składania ofert upływa dnia: 13.05.2020r. o godz. 10:00. Oferty złożone po terminie 
zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Otwarcie  ofert  nastąpi:w dniu: 13.05.2020r.  o  godzinie  10:40 w siedzibie  Zamawiającego 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Żarach,  ul. Zakopiańska 7. 

5. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę 
kolejnym numerem oraz  odnotuje  datę  i  dokładny czas  wpływu.  Na żądanie  Wykonawcy 
zostanie wydany dowód wpływu oferty zawierający odcisk organizatora przetargu, nazwisko i 
imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę  i dokładny czas wpływu. 

6. Zmiany  –  wycofanie  oferty.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do  oferty  przed 
upływem   terminu  do  składania  ofert. W  treści  oferty  zmieniającej  można  zamieścić 
uzupełniające informacje   o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert  zmieniających 
podlega  tym samym zasadom,  co  składanie  ofert  pierwotnych,  przy czym kopertę  należy 
dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”. Wykonawca ma prawo przed upływem 
terminu składania ofert wycofać ofertę z   postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania 
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oferty  będzie  dostarczenie  do  miejsca  składania    ofert  oświadczenia  Wykonawcy  przed 
terminem składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawcy oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ w 

druku oferty wskazują wartość składników cenotwórczych na zakresy robót określone w pkt. 
III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą realizacji pojedynczego zadania jest wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze 
powiększone o podatek VAT. Cena użytych materiałów  nie może być wyższa niż średnia 
stawka SEKOCENBUD za aktualnie opublikowany I kwartał 2020 roku dla województwa 
lubuskiego.

3. Zamawiający określa  wskaźnik Kz 6,3 %  tj. na podstawie średniej arytmetycznej  SEKO-
CENBUD za  I kwartał dla województwa lubuskiego 2020 roku

4. Prawidłowe ustalenie stawki i kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgod-
nie z przepisami z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz.  
1221)

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  kierować  się  następującym  
kryterium  gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
G –liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium warunki gwarancji

2. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  niniejszego  postępowania  Zamawiający  będzie 
kierował się następującymi kryteriami oceny:
a/cena, składniki cenotwórcze  -  60%

         Obliczenia Cj  wg. wzoru:  Rg x 1,Kp x 1,Z     

Pkt C =  najniższa  Cj oferty / Cj badanej oferty  x 100 x  60 %  

*wysokość kosztów zakupu to: Kz –   6,3 % 
Zamawiający określił w/w wskaźnik  na podstawie średniej arytmetycznej SEKOCENBUD za I kwartał 2020 
r. dla woj. lubuskiego. Wykonawca może wskazać wartość mniejszą niż  6,3 %, jednak nie większą niż ustalona 
przez Zamawiającego. Wskazanie wartości mniejszej  niż   6,3 % nie ma wpływu na punktację. 

  
b/warunki gwarancji – 40%     
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego: 2 lata od 
daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 5 lat od daty 
wskazanej w protokole odbioru.

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 2 lub 3 lub 
4 lub 5 lat. W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego  
niż 5 lat – do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 5 lat. 

 W przypadku zaś podania przez Wykonawcę w ofercie okresu krótszego niż 2 lata – oferta      
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Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
Zamawiający w kryterium warunki gwarancji  będzie przyznawał punkty według wzoru:
Warunki gwarancji: 5 lat – 40 pkt.  4 lata – 30 pkt,  3 lata  - 15 pkt, 2 lata – 0 pkt.
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Bez względu na powyższe,  jeżeli  warunki gwarancji  jakości udzielonej przez producenta  
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona 
przez wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji  
producenta.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Ko = Cj + G 

4. Oferta najkorzystniejsza, oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans ceny i warunków 
gwarancji. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny – Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym   przez  Zamawiającego  ofert 
dodatkowych.  (art 91 ust. 4 ustawy Pzp).

XVII. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), 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, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  a  w 

przypadkach, o których mowa w art.89 ust.4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 
spełnienia wymagań dotyczących wydajności albo funkcjonalności,

d) unieważnieniu postępowania 
     -  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2. Zamawiający umieszcza informację o których mowa w pkt.a)  i  d)  na stronie internetowej 
Spółki.

3. Zamawiający zawiera  umowę w sprawie  zamówienia  publicznego  w terminie  określonym 
zgodnie  z art. 94  ust. 1 lub 2 ustawy.

4. Zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  (jeżeli  było  ono  wymagane),  Zamawiający 
może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzenia  ich 
ponownego badania i  oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  o 
których mowa   w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. Zamawiający  będzie  żądał  przed  podpisaniem  umowy  przedłożenia  dokumentów 
potwierdzających, że osoby podpisujące ofertę i osoby, które będą podpisywać umowę, mogą 
występować w obrocie prawnym i ich podpisy mają moc wiążącą w przypadku nie złożenia jej 
wraz z ofertą.
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XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.

XIX. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD 
WYKONAWCY,  ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 6 do 
SIWZ.

2. Zamawiający  dopuszcza  –  jeżeli  uzna  za  uzasadnione  –  możliwość  dokonania  zmian 
postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT,
d) działania  osób  trzecich  uniemożliwiające  wykonanie  prac,  które  to  działania  nie  są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
e) przedłużenie procedury przetargowej poprzez środki ochrony prawnej, 
f) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
g) konieczność  prowadzenia  uzgodnień  z  właścicielami  urządzeń  obcych  lub  właścicielami 

nieruchomości
h) działania  siły  wyższej,  za  którą  uważa  się  zdarzenia  o  charakterze  nadzwyczajnym, 

występujące  po  zawarciu  Umowy,  a  których  Strony  nie  były  w  stanie  przewidzieć  w 
momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy 
zgodnie z jej  treścią,  w szczególności  powódź,  deszcz nawalny,  pożar,  wichury,  trzęsienia 
ziemi,  osuwiska;  Strona  powołująca  się  na  stan  siły  wyższej  jest  zobowiązana  do 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, uzasadnienia wpływu zjawiska na 
realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu,

i) zastosowania innych technologii,  jeżeli  zmiana jest  korzystna z  punktu widzenia realizacji 
przedmiotu umowy.

3. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ustępie  2,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. 
Zmiana dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale  VI  ustawy  Pzp  jak  dla  postępowań  poniżej  kwoty  określonej  w  przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający, 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
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1. W celu  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  pn.: 
Roboty ogólnobudowlane w budynkach i  lokalach mieszkalnych stanowiących własność 
gminy  Żary  o  statusie  miejskim prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 
przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  osobowych  jest  Zakład  Gospodarki 
Mieszkaniowej  Sp. z o.o.  reprezentowany przez Prezesa Zarządu przy ul.  Zakopiańska 7, 
68-200 Żary

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Radosław Sobieraj, e-mail: iod@ragacom.pl
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby lub podmioty,  którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.  97 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;

6. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana 
dotyczących 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  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
Posiada Pani/Pan:

-  na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana 
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z 
tym że 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;
-  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia 
przetwarzania  danych osobowych,  z  tym że  prawo do ograniczenia  przetwarzania 
danych osobowych, 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;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
-w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych 
osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

8. Zamawiający dołoży wszelkich  starań,  aby zapewnić  odpowiednie  środki  ochrony danych 
osobowych  przed  ich  przypadkowym  lub  umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą, 
zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami prawa.
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9. Administrator  Danych  deklaruje,  że  nie  przekazuje  i  nie  zamierza  przekazywać  danych 
osobowych do państwa trzeciego.

10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. nie profiluje danych osobowych

Wykaz załączników do SIWZ:

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ            – formularz oferty

2. Załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz 

       spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik Nr 4 do SIWZ        – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  

       do  tej samej grupy kapitałowej

4. Załącznik Nr 5  do SIWZ           – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

        Odbioru  Robót 

5. Załącznik Nr 6 do SIWZ            –  wzór umowy (wraz z załącznikiem do umowy)
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