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ZAMAWIAJ ĄCY:  
 

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8,   
48-100 Głubczyce działające na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 02.01.2019r.  

w imieniu Gminy Głubczyce 
 

Oznaczenie sprawy : GTBS-I/1/2019 
 
 
 

S P E C Y F I K A C J A 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: 

 
 
 

„ Remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ścian zewn ętrznych, remont klatki 
schodowej  budynku mieszkalnego wielorodzinnego poł ożonego w 

Głubczycach przy ul. Ko ściuszki 6”  

  
 

przetarg nieograniczony 

na roboty budowlane o wartości podprogowej zamówienia 

nie przekraczającej równowartości kwoty 5.548.000,- Euro 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

 
 
 
 
 
 

Zatwierdził:  
     
 

Prezes Zarządu 
 
 

Stanisław Ciapa 
 
 

 
Głubczyce, dnia 01.07.2019 r.  
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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8,   
48-100 Głubczyce działające w imieniu Gminy Głubczyce 
Tel. +48 tel. 77 485 22 42    
Adres strony internetowej: http:// www.gtbs.eu  
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@gtbs.eu   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5 548 000 euro, zgodnie                         
z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), nazywanej dalej ustawa Pzp. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia: „ Remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, 

remont klatki schodowej  budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w 
Głubczycach przy ul. Kościuszki 6”  

 
2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 

1) Ocieplenie i kolorystyka elewacji północnej, południowej i zachodniej 
2) Remont elewacji wschodniej  
3) Remont klatki schodowej 
4) Remont muru, opaska przy budynku i malowanie ogrodzenia  

3. Szczegółowy zakres zamówienia  określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Uwaga! 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania 
oferty.  
Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym – zamieszkałym budynku mieszkalnym. 
Zamawiający wymaga takiej organizacji prac, aby w miarę możliwości nie zakłócać 
normalnego funkcjonowania mieszkańców, z bezwzględnym zachowaniem ciszy nocnej. 

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: 
1) Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego 

wykonania robót ujętych w przedmiarze robót. 
2) Wszelkie inne roboty, prace, niezbędne czynności, obowiązki i wymogi wynikające z 

niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
przedmiaru robót). 

3) Wykonawca dokona urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny 
koszt, zabezpieczy i oznakuje, miejsca wykonywania robót, jak również zabezpieczy 
miejsca składowania materiałów. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów      
w rozumieniu ustawy o odpadach i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt  
odpady powstałe podczas realizacji zadania. 

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie 
uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za  
uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy. 

    
5. Kody klasyfikacji Słownika Zamówień: CPV  
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
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CPV 45262690-4 Remont starych budynków 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45110000-1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
CPV 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
CPV 45261320-3 Wykonywanie robót blacharskich 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 
 
6. Wymogi dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. 

1) Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach   
przedmiotowego zamówienia podany jest w załączonym do siwz przedmiarze robót – 
tzn. wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia kosztorysowego na 
podstawie zakresu wynikającego z załączonego przedmiaru robót. 

2) Ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w kosztorysie oferto-
wym wykonawcy muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, tymczasowych  i 
towarzyszących, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych ro-
bót, oraz inne wynikające z zapisów  i załączników do siwz. 

3) W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawca zobowiązany będzie załą-
czyć do oferty kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru 
robót stanowiącego  załącznik do siwz. 

4) Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia wykonawca   
zobowiązany będzie usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 
992 z późn. zm.). Dokumenty  przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utyliza-
cji należy przedstawić wraz  z dokumentacją odbiorową.  

5) Materiały pochodzące z demontażu będą należeć do wykonawcy, a ich ewentualne  
zagospodarowanie lub  utylizacja nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu. 

6) Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą  sta-
rannością, zgodnie z  zakresem określonym w przedmiarze robót, STWiORB, obowią-
zującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej  i 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.  

7) Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia      
powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w 
normach i STWiORB. 

 
7. Oferta równoważna: 

1) Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej  i przedmiarze robót z nazwy 
urządzenia, materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazania z 
nazwy materiałów (wyrobów) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych 
materiałów nie gorszej jakości niż opisane w specyfikacji technicznej i przedmiarze 
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robót. 
2) Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności poprzez złożenie w 
ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność. 

 
8. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga w niniejszym zamó-
wieniu na roboty budowlane, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu 
robót związanych z realizacją  robót budowlanych, były zatrudnione przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917,  z późn. zm.)  
Powyższe wymagania zostały określone we wzorze umowy i dotyczą w szczególności: 

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa z art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp; 

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wyma-
gań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań; 

Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku gdy ww. czynności (przez cały okres 
realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je                    
z Wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 
Wymaganie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę nie 
dotyczy osób wykonujących czynności kierownika budowy/robót. Zgodnie z art. 12 ustawy 
Prawo budowlane działalność obejmująca kierowanie robotami budowlanymi może 
wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielna 
funkcję w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia 
budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do 
pełnienia funkcji kierownika budowy/robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy 
pod kierownictwem pracodawcy. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 15.10.2019r.     
 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu,  
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
    a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  
        wynika  to z odrębnych przepisów. 
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna  

 ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone    
według  wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWIZ. 

    b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna  
        ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone  
        według  wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWIZ. 
    c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
        1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co  
            najmniej:  
           -  kierownikiem budowy posiadającym  uprawnienia budowlane do kierowania  
           robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,                
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           wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września  
           2014 roku  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.  
           2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały  
           wydane  na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów 
 
        2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich  

pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli   
 okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty 
budowlane o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto każda  polegające na 
ociepleniu budynków mieszkalnych oraz remoncie elewacji z wystrojem architekto-
nicznym,  odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamó-
wienia. 
 

Va. Podstawy wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez      
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w  trybie art. 332 ust. 1     
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  
prawomocnym postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  
majątku  w  trybie art.  366  ust.  1   ustawy  z  dnia  28 lutego  2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub  rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust. 1 pkt 1–4, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.     
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświad-

czenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje wskazane w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wyklu-
czeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w rozdziale VI.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiega-
jących się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału                             
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu , o którym mowa w rozdziale VI.1 . SIWZ. 
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołu-
je się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI.1. SIWZ. 

5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawia-
jącemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  w szcze-
gólności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowią-
zania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne pod-
mioty musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 
podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wy-
konywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 
podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej infor-
macji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita-
łowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświad-
czenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zosta-
ła najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie ak-
tualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wyko-
nania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem do-
wodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szcze-
gólności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są re-
ferencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty bu-
dowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charak-
terze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty –wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                              
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia                            
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 

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

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wy-
konawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mie-
siące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzające-
go, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spra-
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wie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze-
gólności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumen-
tu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-
niu, 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, odrocze-
nie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

f) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 c, d, e składa doku-
menty potwierdzające odpowiednio, że: 
1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że 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 zaległych płatno-
ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
8.W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia  
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Za-
mawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 
Ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie   w odnie-
sieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała 
się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. ba-
da oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 
2 ustawy Pzp. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
 
1. Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów. 
2. Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Głubczyckie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 
Głubczyce,  

3. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615)  z 
uwzględnieniem wymogów, ustanowionych poniżej. 
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4. W przypadku przekazu drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie  potwierdza  fakt  jego  otrzymania; adres  e-mail: cieplo@gtbs.eu  

5. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną -e-mail, odbywać się będzie na powyższy 
adres mailowy za potwierdzeniem otrzymania wiadomości, natomiast do Wykonawców 
wyłącznie na adres/adresy e-mail podane w formularzu oferty dla osoby uprawnionej do 
kontaktu z Zamawiającym.  

6. W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury 
przetargowej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym 
Zamawiającego. Konsekwencje braku informacji o zmianie danych kontaktowych ponosi 
Wykonawca, co w szczególności oznacza domniemanie doręczenia na adres pierwotny 
wskazany w ofercie. 

7. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną: 
   - pytań i odpowiedzi dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
   - zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
   - informacji dotyczących zmian ogłoszenia; 
   - wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;  
   - wniosku o przedłużenie terminu związania ofertą,  
   - informacji o wyniku postępowania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 
Zamawiającego z ich treścią, tj.  od poniedziałku do piątku  w godz. 7:00 – 15:00. 

9. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany 
adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
w zakresie przedmiotu zamówienia Ryszard Dziedziński tel 77 485 2242 wew 31 lub 
697011851, e;mail: inspektor@gtbs.eu   procedury przetargowej: Stanisława Zapotoczna, 
tel.  77 485 44 42 wew. 23, e;mail: cieplo@gtbs.eu  

  
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 500 zł (słownie: cztery 

tysiące pięćset złotych).  
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6  ustawy Pzp. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr BS 

40 8868 0004 1000 0000 1007 0001,  z adnotacją „wadium  postępowanie Kościuszki 6 w 
Głubczycach”  (a dowód wpłaty lub jego kopię , potwierdzoną przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty – zapis fakultatywny). Za termin 
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego.  

5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia 
lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zaleca się aby oryginał poręczenia lub 
gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą.     

6. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki 
zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Ma również 
zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W 
przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań 
Zamawiającego.  
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7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
IX. Termin zwi ązania ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty załącznik nr 1 do 

SIWZ. 
3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym 

(długopisem lub nieścieralnym atramentem) w sposób czytelny. 
4. Oferta wraz z załącznikami  musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny 
podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
reprezentowania.   

5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie  wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem przez 
notariusza – wzór pełnomocnictwa zał. nr 6a SIWZ. 

6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez 
osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 
Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i 
wstawienie poprawnego.  

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Oferta 
musi obejmować całość zamówienia. 

8. Zaleca się, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz z 
załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna 
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

9. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa                      
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca  zastrzega ,że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
musza być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”                          
w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r.    Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty , 
zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnianie do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa  lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania  w celu zachowania ich poufności. 

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, 
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zaadresowane Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce z 
dopiskiem: „Oferta przetargowa ul. Kościuszki 6 w Głubczycach”. 

12. Na ofertę składają się:  
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik  

niniejszej SIWZ, 
2) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

4) dokumenty wymienione w pkt VI niniejszej SIWZ, 
5) parafowany projekt umowy  z kartą gwarancyjną jako akceptacja jej treści i 

warunków, 
6) kosztorys ofertowy szczegółowy,  
7) dowód wniesienia wadium. 

 
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-

100 Głubczyce. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 18.07.2019 r. o godz.10:00 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2019 r. o godz.10:15 w świetlicy  Głubczyckiego 

TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce.  
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z 

uwagi na dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano powyżej zostaną 
niezwłocznie zwrócone. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SWIZ. 
2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad 

opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa  z dnia 
13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 80,  poz. 867). Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy 
opracowany metodą  kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w/w rozporządzeniu.  
Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując 
kolejność pozycji przedmiaru. Dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy 
wyceny niż podana w przedmiarze – zakres i technologia wycenionych robót musi 
odpowiadać zakresowi i technologii robót określonych w danej pozycji przedmiaru. 

3. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego zgodnie               
z zakresem  określonym w przedmiarach robót i uwzględniać wymogi dotyczące opisu 
przedmiotu zamówienia wynikające z specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz  niniejszej SIWZ,  jak również obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty robót towarzyszących oraz prac 
tymczasowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, będą to między innymi koszty 
robót przygotowawczych, robót porządkowych, zabezpieczeń istniejących elementów 
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obiektu budowlanego oraz zainstalowanych urządzeń, stosownych zabezpieczeń, 
utrzymania zaplecza, oznakowania robót, naprawy szkód w wyniku realizacji robót jeżeli 
wystąpią, składowania i unieszkodliwiania odpadów, doprowadzenia i ponoszenia opłat z 
tytułu dostawy wody i energii elektrycznej. 

5. Cena netto zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie 
musiał ponieść przy realizacji zamówienia. W niniejszym postępowaniu do rozliczenia 
podatku VAT maj ą zastosowanie przepisy tzw. odwróconego obciążenia.  

   
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz  z podaniem wag tych kryteriów i  sposobu oceny ofert. 
1.Cena oferty netto -  waga 60 % 

    
Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru: 
 
  najniższa cena ofertowa  
 C = ---------------------------- x 100 pkt x 60 % 
  cena oferty badanej 

 
Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2.Okres gwarancji jakości - waga 40 % 

  Okres gwarancji punktowany będzie w/g wzoru: 
 
 
  okres gwarancji oferty badanej 
 G = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 40 % 
  najdłuższy okres gwarancji z ofert 

 
Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 
miesięcy. 
 
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze 
najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we 
wszystkich kryteriach. 
Łączna ocena punktowa (P) obliczona zostanie wg wzoru :  P = C  + G   
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje również na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
określonym     w art. 94 ustawy Pzp.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy              
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 
zachodzą przesłanki,  o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający zawiadomi  wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy. 
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy w   
wysokości   5 % ceny ofertowej netto.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w  następujących 
formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  
przelewem na rachunek bankowy nr BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001,                       
z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu                            
ul. Kościuszki 6  w Głubczycach” 

4. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału 
przed podpisaniem umowy.   

5. Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w myśl 
przepisów art. 148÷150 ustawy Pzp. przedkładane w formie innej niż pieniądz musi 
bezwzględnie posiadać zapisy umożliwiające zamawiającemu otrzymanie określonej 
kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze 
wezwanie. Gwarancja lub poręczenie omawianego zabezpieczenia muszą być 
bezwarunkowe i nieodwołalne. 

 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na pi-
śmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadkach 
określonych  w obowiązujących przepisach prawa w szczególności w art. 144 ustawy Pzp 
oraz w niżej wymienionych przypadkach: 
1) zmiany terminu realizacji z powodu: 

a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania ro-
bót, np. klęsk żywiołowych, 

b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzyst-
ne dla Zamawiającego; 

d) wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed za-
warciem umowy pomimo zachowania należytej staranności; 

e) niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację 
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami techniczny-
mi - normami); 

f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spo-
wodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organi-
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zacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia                  
w chwili zawarcia umowy; 

2)  zmiany wynagrodzenia wraz ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli bę-
dzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego 
efektu. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że możliwa jest zmiana umowy w przypadkach wskazanych                  
w art. 144 ustawy Pzp dotyczącej zmiany wynagrodzenia wraz ze zmianą zakresu wykonania 
przedmiotu umowy   w przypadku: 

a)    odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części robót, 
b)   niewykonania przez Wykonawcę części robót; 

jeżeli zmiana nie zmniejsza istotnie zakresu wykonania przedmiotu umowy.  
3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 
umowy   w następujących przypadkach: 
1) zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron 

ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca 
wprowadzą do Umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe jego 
brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia; 

3) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego; 
4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wyko-

nawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania 
przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowa-
nia przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań projekto-
wych; 

5) zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty 
mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następ-
stwa korzystne dla Zamawiającego. 

     4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1. 2) i pkt.2. lit. a i b nastąpi na podstawie 
wyceny odpowiednio robót niewykonanych lub różnicy w robotach zamiennych dokonanej    
w oparciu o stawki, ceny jednostkowe, narzuty i materiały kosztorysu Wykonawcy 
przygotowanego zgodnie  z postanowieniami SIWZ i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego,  a w przypadku ich braku wynegocjowanych przez strony niniejszej umowy. 
5. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 3 
ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. Roboty takie wykonane samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcom, a także  i innym podmiotom, 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 określone                      
w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
XVIII. Informacje dodatkowe. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o którym mowa  w art. 67 ust. 1 pkt.6 
ustawy Pzp. 
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4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 
6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane                            

z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

10. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 
zamówienia przez wykonawcę. 

11. Zgodnie z treścią art.36a ust.1  Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy. 

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm 
podwykonawców. 

 
XIX INNE POSTANOWIENIA: 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp 
nie stanowią inaczej. 
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
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”, informuję, że:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego  ul. Pocztowa 8  48-100 Głubczyce  sekretariat@gtbs.eu  774852242 
Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w  Głubczyckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  ul. Pocztowa 8  48-100 Głubczyce  sekretariat@gtbs.eu  
774852242 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 
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;   
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu 
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji; 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
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 *; 
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 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: 

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

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3. 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.  

______________________
 

*Wyjaśnienie: 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. 
** Wyjaśnienie: 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. 

 

XX. Załączniki:  
załącznik nr 1   - formularz ofertowy, 
załącznik nr 2   - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków  
                            udziału  w postępowaniu,  
załącznik nr 3   - wykaz robót budowlanych, 
załącznik nr 4   - wykaz osób, 
załącznik nr 5   - zobowiązanie innych podmiotów, 
załącznik nr 6   - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
załącznik nr 6a – wzór pełnomocnictwa 
załącznik nr 7   - projekt umowy  z kartą gwarancyjną , 
załącznik nr 8   - przedmiar robót, 
załącznik nr 9   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych. 
 
 
 


