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Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Do czynności podejmowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 

Warszawa, tel. (22)8405994, fax (22)2012955, http://www.mzn.pl, e-mail: mzn@mzn.pl 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch klatek schodowych i przyległych korytarzy 

lokatorskich w budynku przy ul. Partyzantów 8 w Pruszkowie. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45421141-4 Instalowanie przegród 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45442100-8 Roboty malarskie 

45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach: 

1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

2) przedmiarach robót. 

§ 4. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia określony został na 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu 

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

1) nie podlegają wykluczeniu w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: 

– Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania 

niniejszego warunku, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: 

mailto:mzn@mzn.pl
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– Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania 

niniejszego warunku, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:  

– wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą łącznie roboty 

malarskie oraz roboty posadzkarskie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł 

brutto. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi  udowodnić  

zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował niezbędnymi  zasobami  tych  

podmiotów,  w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. W odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 

ust. 5. 

9. Zamawiający informuje, iż warunek dotyczący zdolności technicznej wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. 

c tiret pierwsze nie podlega sumowaniu, co oznacza, że musi być spełniony: 

1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 

2) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu – przez 

ten podmiot samodzielnie lub 

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

samodzielnie przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie – vide: 

wyrok KIO z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt KIO 1495/14, wyrok SO z dnia 12 listopada 

2014 r., sygn. akt VIII Ga 327/14. 

10. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w 

§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze, powołuje się na roboty budowlane, które zostały zrealizowane 

przez niego w ramach konsorcjum, powinien wyodrębnić tę część, którą realizował we własnym 

zakresie, gdyż tylko ten zakres może stanowić potwierdzenie posiadania przez niego 

doświadczenia. Na potwierdzenie powyższego stanowiska Zamawiający wskazuje tezy orzeczenia 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., sygn.. akt C-387/14 ws. 

Esaprojekt, w którym Trybunał wskazał m.in, że „Zasada równego traktowania wykonawców nie 
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dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym 

zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”. 

11. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty 

budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i 

prawidłowo  ukończone, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego - należy w 

wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi odnoszącemu się do 

ściśle określonego warunku. 

12. W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za wykonane roboty zostało 

dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia podanej 

wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do 

walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje 

informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego 

kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

§ 6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

§ 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach o 

których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których 

mowa w ust. 1, 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 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
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samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem 

określonym w Załączniku nr 6 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. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, złożenie powyższego oświadczenia dotyczy 

każdego z podmiotów. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp tj.: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

a) nie dotyczy; 

3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) nie dotyczy; 

4) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykazu 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, daty, wartości, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. a powyżej składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt. 1 lit. a. 
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10. Oświadczenia, o których mowa w § 7 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11. Dokumenty, o których mowa w § 7, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 9, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

§ 8. Informacja o zastosowaniu procedury wynikającej z art. 24aa ustawy Pzp dot. sposobu 

przeprowadzenia oceny oferty i badania podmiotowego Wykonawców 

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura 

wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp. Oznacza to, że 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. 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), Zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

§ 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w 

art. 10c-10e ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 roku – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie pisemnej. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
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wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał  

specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) Agnieszka Fred, e-mail: a.fred@mzn.pl, tel. (22) 840-59-94. 

§ 10. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. 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.j. Dz. U. 

z 2020 r.  poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

 Mazowiecki Zarząd Nieruchomości, ul. Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa, PKO BP S.A. IX 

O/Warszawa, 16 1020 1042 0000 8502 0244 8330, z dopiskiem „Wadium MZN 03/2020”. 

W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 3 

powyżej do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu. 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

mailto:a.fred@mzn.pl
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9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 11. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 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 

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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

§ 12. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do SIWZ, bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi odpowiadać treści 

zawartej w jego wzorze. 

2. Do formularza oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w § 14 SIWZ oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, zgodne ze wzorem 

określonym w Załącznikach nr 4 oraz 5 do SIWZ. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 

6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki 

pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). 

8. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 
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9. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, 

muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

10. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron 

rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

11. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia. 

12. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron. 

13. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi 

być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba, że pełnomocnictwo 

wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 

14. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty 

oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa 

np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.  

15. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za 

zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela. 

16. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę. 

17. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 

18. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Wykonawcy 

wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) oraz dopiskiem „Oferta przetargowa. Nie 

otwierać przed publicznym otwarciem ofert”. 

19. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie 

w kancelarii ogólnej nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego 

zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy 

leżącej po stronie Wykonawcy. 

§ 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości, Aleje Jerozolimskie 

28, 00-024 Warszawa, piętro II, pokój 206 – Sekretariat. 

2. Terminem składania ofert jest dzień 28.08.2020 r. godzina 11:00. 

3. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości, Aleje Jerozolimskie 

28, 00-024 Warszawa, piętro II, pokój 202 – Sala Konferencyjna. 

4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 28.08.2020 r. godzina 11:15. 
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§ 14. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie w formularzu ofertowym ceny brutto oferty. 

2. Cena powinna uwzględniać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów ofertowych w formie uproszczonej 

na podstawie informacji zawartych w SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przedmiarach robót.  

4. Przedmiar robót powinien być odczytywany ściśle w powiązaniu ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Przedmiar robót określa szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w 

cenach jednostkowych oferty. Wskazana przez Zamawiającego podstawa wyceny w KNR służy 

jedynie do określenia opisu robót oraz wyszczególnienia i opisu czynności wchodzących w ich skład, 

a nie stanowi wiążącej podstawy dla dokonania wyceny poszczególnej pozycji kosztorysowej. 

6. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów (w 

tym wszystkie urządzenia, materiały, wyroby – jeżeli występują) wraz z kosztami ich zakupu, pracy 

sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędne do wykonania robót objętych daną 

jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe robót powinno się 

podawać w kosztorysie w zaokrągleniu do 1 grosza. 

7. Wyniki obliczenia wartości w poszczególnych pozycjach kosztorysu, jak również sumaryczne 

wartości poszczególnych elementów scalonych (części), jak również łączną (końcową) cenę 

kosztorysową należy podać w zaokrągleniu do 1 grosza. 

8. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie 

ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Cena wynikająca z 

kosztorysu ofertowego musi być zgodna z cena przedstawioną w formularzu oferty. 

9. Zamawiający zastrzega, iż występujące w dokumentacji wszelkie nazwy handlowe producentów 

urządzeń i materiałów należy odczytywać jako „(…) lub równoważne". Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez zamawiającego. 

10. Cena wynikająca z oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego 

zamówienia oraz obsługą w okresie gwarancji, w tym m.in. koszty wszelkich odbiorów, prac 

tymczasowych i przygotowawczych, opracowania dokumentacji technicznej (w tym dokumentacji 

powykonawczej), przeglądów w okresie gwarancji itp. 

11. Podana cena winna zostać obliczona w oparciu o wszelkie informacje zawarte w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

12. Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. 

13. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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14. Zamawiający nie wymaga podawania ceny wyrażonej słownie. Jeżeli Wykonawca poda cenę 

słownie i cena ta będzie wyrażała wartość inną niż ta podana cyfrą Zamawiający przyjmie, iż złożona 

oferta zawiera dwie ceny i tym samym będzie podlegała odrzuceniu. 

§ 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający, w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kierował się 

następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) cena – 60% 

W tym kryterium Zamawiający przyzna punktację wg następującego wzoru: 

C = [
Cmin

Cx
] × 100 × 60% 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena 

Cx – cena w badanej ofercie 

2) okres gwarancji – 40% 

W tym kryterium Zamawiający przyzna punktację wg następującego wzoru: 

G = [
Gx
Gmax

] × 100 × 40% 

gdzie: 

Gx – okres gwarancji w badanej ofercie. 

Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji. 

Uwaga!!! 

a) Wykonawca określa okres gwarancji w pełnych miesiącach, 

b) Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 36 m-cy, 

c) jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy Zamawiający, w celu 

obliczenia ilości punktów w tym kryterium przyjmie wartość równą 60 m-cy, co oznacza że 

zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy nie wpływa na ilość punktów 

przyznanych w tym kryterium. 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie 

i na własny koszt wykonywania wszelkich przeglądów gwarancyjnych w terminach 

określonych przez producentów/dostawców urządzeń lub wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Obliczenia prowadzone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega 

możliwość, iż w szczególnych i uzasadnionych przypadkach może przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty zastosować zaokrąglenie o większej precyzji. 
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3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i 

zaproponuje najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  

złożenia  w terminie  określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

§ 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania 

umowy. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wówczas Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o którym mowa w § 17 SIWZ. 

§ 17. Wymagania dotyczące zabezpieczania należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie w formie bezgotówkowej (oryginał w formie pisemnej) należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego najpóźniej wraz z podpisaniem umowy. 

7. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

10. W przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia najpóźniej  na  30 dni  

przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego zabezpieczenia  wniesionego  w innej  formie  

niż  w pieniądzu,  zamawiający  zmienia formę  na  zabezpieczenie  w pieniądzu,  poprzez  wypłatę  

kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

stanowią Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w odniesieniu do podwykonawcy 

zaproponowanego w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI 

ustawy Pzp. 

§ 20. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

1. Adres strony internetowej: www.mzn.pl  

2. Adres poczty email: mzn@mzn.pl. 

§ 21. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

1. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 
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1)  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 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 czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz. U. z 2016 r.  poz. 922, z 2018 r. poz. 138 i 723), tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

 kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń,  zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922, z 2018 r. poz. 138 i 723). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

2. Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz określenie sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań: 

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 

3. Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z  dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) 

w odniesieniu  do następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

b) roboty instalacyjne, 

c) roboty malarskie, 

d) roboty posadzkarskie; 

2) wymóg wskazany w ust. 3 pkt 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz osób odnośnie których Wykonawca lub 

Podwykonawca wykażą, że realizowane przez te osoby czynności nie polegają na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

§ 22. Żądania dotyczące podwykonawców 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2. W przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane  lub  usługi,  które  mają  być wykonane  w miejscu  

podlegającym  bezpośredniemu  nadzorowi  Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile  są  już  znane,  podał  nazwy  albo  

imiona  i nazwiska  oraz  dane  kontaktowe podwykonawców  i osób  do  kontaktu  z nimi,  

zaangażowanych  w takie  roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych,  o których  mowa  w zdaniu  pierwszym,  w trakcie  realizacji  

zamówienia, a także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 23. Informacja dotycząca umów z podwykonawcami 

1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu: 

1) umowa pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub Podwykonawcą i dalszym 

Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) wysokość kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą nie może być wyższa niż wysokość kar umownych 

przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 

4) termin realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą nie może być dłuższy niż termin realizacji umowy 

przewidziany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym. 

2. Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z 

uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 

Zamawiającemu: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
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Klauzula informacyjna RODO 

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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w 

Warszawie, Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie 

jest Pan Zbigniew Dziarnowski, e-mail: iod@mzn.pl, tel. (22) 840 59 94. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

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. 

8. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

3) 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; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. 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. 

§ 24. Załączniki 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wzór formularza ofertowego. 

3. Istotne postanowienia umowy. 

4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
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5. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

6. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

7. Wykaz robót budowlanych. 

 


