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MIASTO ŻYRARDÓW
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykonanie remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Chopina 13, nr ew.
dz. 3462 w Żyrardowie”

Żyrardów, sierpień 2020 r.
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Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.1 Zamawiającym jest:
MIASTO ŻYRARDÓW
96-300 Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1
tel. 0 46 858 15 00, e- mail : zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

1.2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych
2) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa www.bip.zyrardow.pl
3) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843, Dz. U. z 2020 poz. 1086), zwaną dalej ustawa PZP.
2.2 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.3 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP.
2.4 Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach projektu pn. „Domy pełne historii program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na
obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów
Miasta Żyrardowa".
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu oraz termomodernizacji budynku
wielorodzinnego przy ul. Chopina 13, nr ew. dz. 3462 w Żyrardowie.
Zamawiający zastrzega sfinansowanie robót w roku 2020 do kwoty 500.000,00 zł.
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej STWiORB, stanowiące Załącznik nr
10 do SIWZ.
Na etapie realizacji robót, w przypadku konieczności wykwaterowania lokatorów,
Wykonawca z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem poinformuje o tym fakcie
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Zamawiającego, w celu przeprowadzenia sprawnego przeniesienia mieszkańców do lokali
zastępczych.
Przewiduje się możliwość wykwaterowania lokatorów w jednym czasie do 5 lokali
zamieszkałych, na okres do 2 m-cy (w szczególnych przypadkach, po uzasadnieniu przez
Wykonawcę i w uzgodnieniu z Zamawiającym, okres ten może ulec wydłużeniu).
2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
- Projektem Budowlanym i Wykonawczym;
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- Przedmiarami robót.
W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami opisu przedmiotu
zamówienia wymienionymi powyżej:
- pierwszeństwo ma zawsze Projekt Budowlany i Wykonawczy,
- pierwszeństwo ma STWiORB w zakresie, w jakim rozbieżność nie dotyczy Projektu
Budowlanego i Wykonawczego.
3) Przedmiar robót pełni rolę pomocniczą, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i
specyfikacje techniczne.
3.2 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę,
45453100-8 – roboty renowacyjne,
45260000-1 – obróbki blacharskie,
45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej,
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne,
45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
3.3 Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu,
4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy PZP do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego, w
szczególności w zakresie budowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
CO, pokrycia dachu czy remontu stropu. Zamówienie to może zostać udzielone na
warunkach ustalonych podczas negocjacji przeprowadzonych z wykonawcą zamówienia
podstawowego,
5) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
6) wykonawca udzieli gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia oraz na
wbudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może wydłużyć
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okres gwarancji do 48 lub 60 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z
kryteriów wyboru ofert,
7) wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby osoby wykonujące
prace w zakresie budowy instalacji CO, pokrycia dachu czy remontu stropu były
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,
zgodnie z ustawą a dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. 1040).
Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w
szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące
opłacanie składek na podstawie imiennych dokumentów rozliczeniowych pracownika
(ZUS RCA) i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy, Zamawiający zastrzega
sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez
cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności. Dla skutecznej weryfikacji,
Zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:


żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,



żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,



przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

b) 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 czynności
w trakcie realizacji zamówienia:


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,



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
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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 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2019, poz. 1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania,


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,



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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

c) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa powyżej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować
naliczeniem kary umownej a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach
określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8) podwykonawcy:
a) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego
wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę;
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, wykazał w ofercie, części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm
podwykonawców, o ile są znani na etapie składania ofert.
c) dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo
rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22
a ust. 1, w celu wykazania spełnienia 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 powołał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r.
Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy
PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu.
5.2 Warunki udziału w postępowaniu:
1) kompetencje lub uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł
3) zdolności techniczne lub zawodowe
Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:
a) doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
(to jest wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/
przebudowie/remoncie budynków mieszkalnych o minimalnej wartości 700.000,00 zł
brutto każda.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu
wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy roboty te
zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.
b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Wykonawca
powinien dysponować minimum:




Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję
kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz.
1186, Dz. U. z 2020 poz. 695) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję
kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane w specjalności instalacyjnej w
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zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję
kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji CO, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej lub
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,

c) osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy, powinna wykazać się wcześniejszym
kierowaniem przynajmniej 1 budową/przebudową/remontem budynku mieszkalnego o
wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto,
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
2020, poz. 220 t. j.).
5.3 Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osób
biorących udział w realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i
doświadczeniu.
5.4 wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.
pkt 5.2.2) i 5.2.3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.4
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1), 2) i 4).
3) 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.
5.6. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
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Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego określone są w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
5.7 Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
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 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 243)
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 (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 498);
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;
5.8 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
Etap I.
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego
i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie wstępne potwierdzenie że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu.
Etap II.
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 lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Rozdział. VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA
SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ
6.1 Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem
nr 2 i 3 do SIWZ).
6.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
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na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach
w oświadczeniu o którym mowa w pkt 6.1.
6.3 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy PZP:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika,
o którym mowa w pkt 6.4.a) SIWZ.
c) pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być
przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy
z osobna, dokumenty wymienione w pkt 6.1. wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.2.
Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.5 Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
6.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu realizacji
zamówienia, przedstawia w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Rozdział VII OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ALBO

BRAKU

7.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozdział
VIII
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA – SKŁADANE NA
ŻĄDANIE ZAMAWIAJACEGO
8.1.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny
ofert, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany będzie do
złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
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1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 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 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
3) wskazanie osoby, która w trakcie realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję
kierownika budowy, posiadającą doświadczenie nabyte podczas wykonywania budowy,
bądź przebudowy budynku mieszkalnego wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz
informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 8 do SIWZ.
4) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
8.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
8.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że
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pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza.
8.4. Wykonawca, przed zawarciem umowy, dostarczy Zamawiającemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy i kosztorys ofertowy.
8.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
9.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1) wszelka korespondencja prowadzona z Zamawiającym powinna być sporządzona w
języku polskim.
2) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną), przy
czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem iż dokumenty składane
na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca
winien złożyć, pod rygorem nieważności, z zachowaniem formy pisemnej.
3) oświadczenia, wnioski oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego należy
kierować na adres podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji.
4) każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą
poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi otrzymania
korespondencji, o której mowa powyżej, będzie się uważać, że dowód jej nadania za
pomocą poczty elektronicznej stanowi datę jej otrzymania przez Wykonawcę.
9.2 Wyjaśnienia treści SIWZ:
1) przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie na
adres Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego
zamowieniapubliczne@zyrardow.pl.
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, zgodnie z art. 38 ustawy PZP.
3) odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
9.3

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) w sprawach przedmiotu zamówienia:
p. Beata Tylutki – Dyrektor Wydziału Inwestycji tel. nr 46 858 15 67;
2) w sprawach proceduralnych:
p. Jacek Mitrowski – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych tel. nr 46 858 15 60;
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Rozdział X. WADIUM
10.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych),
10.2 Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów,
nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171 w banku PKO BP.
10.4 Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 4546 ustawy PZP.
Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.2 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
Rozdział XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
12.1 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
12.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
12.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.5 Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny i jednoznaczny.
12.6 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, poprzez przekreślenie błędnego
zapisu i wstawienie poprawnego oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
12.7 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów składanych wraz z ofertą w
niniejszym postępowaniu znajduje się w Rozdziale VI.
12.8 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były połączone (zszyte) w sposób trwały.
12.9 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę należy wysłać na adres podany w Rozdziale I
niniejszej specyfikacji i opisać nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy z dopiskiem:
"Oferta na Wykonanie remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Chopina 13”,
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 01.09.2020 r. godz. 13:00”
12.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub z braku wymaganych informacji.
Rozdział XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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13.1 Oferty należy składać do dnia 01.09.2020 roku do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miasta Żyrardowa, Biuro Obsługi Klienta, Plac Jana Pawła II nr 1, 96300 Żyrardów. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego.
13.2 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
13.3 Zmiany dotyczące treści oferty winny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane
na adres Zamawiającego podany w punkcie 13.1, w sposób opisany w Rozdziale XII niniejszej
specyfikacji i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia
o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofanie”.
13.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego,
w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, II piętro, pokój 37.
13.5 Otwarcie ofert jest jawne.
13.6 Koperty oznaczone jako „Wycofane” nie będą otwierane.
13.7 Koperty oznaczone jako „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.
Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
14.1 Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem robót zawartych
w dokumentacji projektowej i STWiORB.
14.2 Cena ryczałtowa odnosi się do całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 632 §1
Kodeksu Cywilnego i nie może ulec zmianie przez cały okres jego realizacji.
14.3 Przedmiar robót, ze względu na ryczałtowy charakter umowy, pełni wyłącznie rolę
pomocniczą przy kalkulacji ceny oferty.
14.4 Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
podatku VAT, z dokładnością do jednego grosza, czyli do dwóch miejsc po przecinku.
14.5 Zaoferowana przez Wykonawcę cena winna obejmować wszystkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
14.6 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za zrealizowane zamówienie
była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń.
14.7 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
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świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
Rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
15.1 Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących
kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium
1

Cena

Waga
Zasady punktowania
kryterium
60 %

Cena najniższa / Cena badanej
oferty x 60 pkt
36 miesięcy – 0 pkt

2

Okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane

30 %

48 miesięcy – 15 pkt
60 miesięcy – 30 pkt
1 realizacja – 0 pkt

3
Doświadczenie Kierownika Budowy

10 %

2 realizacje – 5 pkt
3 realizacje – 10 pkt

15.2 Osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy, powinna wykazać się doświadczeniem w
kierowaniu przynajmniej 1 budową/przebudową/remontem budynku mieszkalnego o wartości
brutto każdej realizacji nie mniejszej niż 700.000,00 zł. Za każdą dodatkową realizację zostaną
przyznane punkty zgodnie z powyższą tabelą.
15.3 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące, podlega
odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
15.4 Wynikiem będzie suma punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
15.5 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą sumę punktów uzyskaną w oparciu o powyższe kryteria.
Rozdział XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
16.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców, podając w zawiadomieniu dane, o których mowa w art. 92 ust.1 ustawy PZP.
16.2 Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego, natomiast termin podpisania
umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą na podstawie art. 94 ustawy PZP.
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16.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są do dostarczenia Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych wykonawców.
16.4 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie jedna z przesłanek
unieważnienia postępowania.
16.5 Wykonawca, którego oferta będzie wybrana najkorzystniejszą, jest zobowiązany przed
podpisaniem umowy dostarczyć harmonogram rzeczowo finansowy i kosztorys ofertowy.
Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
17.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla każdej z części zamówienia
osobno.
17.2 Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 30% kwoty
zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
Rozdział XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.
Treść istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
Rozdział
XIX.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI
ustawy PZP.
Rozdział XX. INFORMACJE 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:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów reprezentowane
przez Prezydenta Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów;
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jaromir Dylewski, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod
adresem poczty elektronicznej iod@zyrardow.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
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 z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843t.j.), dalej
„ustawa PZP”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty płatności
końcowej na rzecz beneficjenta lub daty zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność;
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;
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
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią:
1. Formularz Oferty – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby – Załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5.
6. Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 6.
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 7.
8. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy specjalność konstrukcyjno-budowlana –
Załącznik nr 8.
9. Projekt umowy z kartą gwarancyjną – Załącznik nr 9.
10. Dokumentacja projektowa i STWiORB – Załącznik nr 10.
11. Wykaz podwykonawców – Załącznik nr 11.
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