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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 

Wybór Inwestora Zastępczego w zakresie sfinansowania części inwestycji z 
przeznaczeniem na wynajem pn „Budowa budynku mieszkalnego 39-cio lokalowego 

przy ul. Nieszawskiej  149a w Ciechocinku z 18-toma lokalami socjalnymi i 21 
lokalami na wynajem” .                                

                            
 

 
TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA: 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

    

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami), stosownie dla zamówień  
o  równowartości powyżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 
11 ust. 8  tejże ustawy. 
 
 

Ciechocinek sierpień 2010r. 
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Nr zamówienia:………………………….. 
 
 
 
ROZDZIAŁ I 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:  
 
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w 
Ciechocinku. 
  
Siedziba:  87-720 Ciechocinek,  ul. Bema 23A 
 
Województwo: Kujawsko-Pomorskie 

Powiat: Aleksandrów Kujawski 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  
 

Przetarg nieograniczony. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Inwestora Zastępczego w zakresie 
sfinansowania części inwestycji przeznaczonej na wynajem pn „Budowa budynku 
mieszkalnego 39-cio lokalowego przy ul. Nieszawskiej  w Ciechocinku z 18-toma 
lokalami socjalnymi i 21 lokalami na wynajem” w kwocie 1.373.000,00 zł (słownie: 
milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). 
1) Okres spłaty na 30 lat począwszy od listopada 2011 r.  
2) Termin spłaty kapitału od listopada 2011r. 
3) Waluta: PLN. 
4) Karencja w spłacie kapitału – do dnia 31 października 2011 r. 
5) Spłata odsetek – miesięczne. 
6) Oprocentowanie równa się WIBOR 3M + m (nie więcej niż 0,8% ) i prowizja 

do 2%.  
7) Wykorzystanie środków finansowych: do 31 sierpnia 2011 roku z 

podzieleniem na pięć transzy. 
8) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych ( I transza ) – 

20.09.2010r.-nie wcześniej niż po czterech dniach od daty ustanowienia 
zabezpieczeń 

9) Spłata kapitału: w równych  ratach miesięcznych, w okresie od miesiąca 
listopada 2011 r.  płatnych  do 25 dnia każdego miesiąca.   
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10) Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu w pełnej 
wysokości – bez konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat, 
przy czym o powyższej zmianie wykonawca zostanie powiadomiony z minimum 
10 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu, potwierdzonym następnie 
pisemnie. 

11) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po 
uprzednim 10 dniowym powiadomieniu Oferenta – bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych opłat. 

12) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, 
niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub 
rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie. 

13) Prowizja od otrzymanych środków finansowych będzie płatna jednorazowo. 
14) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku 

przestępnego 366 dni. 
15) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez zamawiającego wg potrzeby: 

- obciążenie hipoteki nieruchomości stanowiącej własność Ciechocińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechocinku  do wartości stanowiącej co 
najmniej równowartość kwoty głównej i odsetek, 

- utworzenie kaucji do wysokości rocznych spłat kapitałowo-odsetkowych, 
zdeponowanej na rachunku Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego z siedzibą w Ciechocinku, założony w banku wskazanym przez 
Oferenta, ( utworzona w ciągu 14 dni od daty zasiedleniu budynku) 

- uzyskanie poręczenia z funduszu poręczeniowego do wysokości 50% kwoty 
głównej finansowania na okres nie dłuższy niż 5 lat 

- weksel In blanko wraz z deklaracją wekslową z zastrzeżeniem, że nie może 
być wykorzystany w obrocie finansowym, 

- cesja praw z gwarancji należytego wykonania kontraktu wystawionej dla 
generalnego wykonawcy 

- nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Ciechocińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego z siedzibą w Ciechocinku, założony 
w banku wskazanym przez Oferenta, na który wpływałyby czynsze najmu 
najemców zamieszkujących realizowany budynek,  

• Ewentualne koszty związane z ustanowieniem powyższego zabezpieczenia 
ponosi Zamawiający.  

• Ustanowienie powyższych zabezpieczeń jest warunkiem uruchomienia 
finansowania.  

- Pozostałe warunki określa umowa zastępstwa inwestycyjnego stanowiąca   
załącznik nr 2  

16) Opinię biegłego rewidenta dotyczącą badania bilansu za rok 2009r, 2008r I 
2007r Zamawiający dostarczy po wyborze wykonawcy. 

17) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, wg wyboru  i 
potrzeb Oferenta, są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
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4. Termin wykonania zamówienia:  

 
Termin wykonania zamówienia – 31  sierpień  2011 r.   

 
5. Zamawiający informuje, że finansowanie zostanie przeznaczone na 

sfinansowanie części inwestycji z przeznaczeniem na wynajem tj. budowy 
budynku mieszkalnego 39- cio lokalowego z 21 lokalami na wynajem i 18-toma 
lokalami socjalnymi w Ciechocinku przy ul. Nieszawskiej 149a. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ II 

 WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, 

którzy spełniają niżej wymienione wymagania: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
1.2. Siedziba oferenta posiada stały adres na terenie Polski.  
1.3. Znany jest im status prawny Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku i 
zasady pozyskiwania środków na inwestycje budowlano-mieszkaniowe z 
przeznaczeniem na wynajem, 

1.4. Powyższe (pkt. 1.3) nie stanowi przeszkody w pozyskaniu środków z 
programów Unii Europejskiej lub innych,  

1.5. Są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność również w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem. 

1.6. Dysponują samodzielnie lub z podwykonawcami wiedzą i doświadczeniem 
niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia i zobowiązują się 
wykonywać je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa oraz profesjonalnego charakteru swojej działalności 
mając na względzie rzetelne wykonanie zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza możliwość wykonywania czynności objętych tą umową przez 
oferenta we współpracy z innymi znanymi sobie osobami fizycznymi lub/i 
prawnymi działającymi na jego zlecenie lub w jego imieniu, z którymi 
łączy oferenta stała umowa o współpracy lub poprzez podmioty 
powiązane kapitałowo, na podstawie oddzielnej umowy. Oferent pokrywa 
w pełnej wysokości wszelkie koszty poniesione przez te osoby, włączając 
w to oczekiwane przez te osoby wynagrodzenia z tytułu wykonania 
czynności przez oferenta im zleconych lub działając w jego imieniu. 
Oferent odpowiada za wszelkie działania tych osób jak za swoje własne i 
pozostaje wówczas jedyną stroną dla Zamawiającego w tym zakresie. 
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2. W udzieleniu zamówienia będzie brane pod uwagę kryterium jakim jest 

oferowana cena tj. 3 miesięczny WIBOR + m oraz prowizja. 
 
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent 

jest zobowiązany:  
3.1. Wypełnić formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ) 
3.2. Złożyć następujące dokumenty; 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego i 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, 
że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert 

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

e) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  
 
3.3. Dokumenty wyszczególnione w pkt. 3.2 winny być przedstawione w 

formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez Oferenta. 

3.4. Wszystkie materiały składające się na ofertę (oferta i jej załączniki) 
powinny być przez Oferenta kolejno ponumerowane na każdej stronie 

3.5. Jakiekolwiek poprawki wniesione na materiałach ofertowych powinny być 
parafowane 

3.6. Oferent jest związany ofertą przez 60 dni licząc od daty otwarcia 
ofert w siedzibie Zamawiającego. 

3.7. W przypadku zamieszczania w treści oferty informacji stanowiących 
tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 
1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.), Oferent jest zobowiązany zamieścić 
takie informacje w osobnej kopercie z napisem „Informacje stanowiące 
tajemnicę handlową przedsiębiorstwa” 
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ROZDZIAŁ III 

WYMAGANIA I TERMINY W ZAKRESIE SKŁADANIA 

       I OTWARCIA OFERT 
 
 

1. Miejsce i termin składania ofert 
- Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w niniejszej 

specyfikacji należy składać do dnia 19.08.2010r. do godz. 10,00 w biurze 
Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechocinku 
przy ul. Bema 23A. 

- Oferty winny być zamieszczone w podwójnych kopertach: zewnętrznej i 
wewnętrznej oraz odpowiednio zabezpieczone; 

* zewnętrzna zawierająca: 
 
- pełną nazwę i adres Zamawiającego 
- napis „Wybór Inwestora Zastępczego w zakresie sfinansowania 
inwestycji części inwestycji z przeznaczeniem na wynajem pn „Budowa 
budynku mieszkalnego 39-ro lokalowego przy ul. Nieszawskiej  w 
Ciechocinku z 18-toma lokalami socjalnymi i 21 lokalami na wynajem” .                               
 
* wewnętrzna oznakowana jak poprzednia, opieczętowana przez 
Oferenta i zawierająca właściwe dokumenty. 

 
2. Udzielanie wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 
 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia odnośnie 
materiałów przetargowych. 
Pytania Oferentów winny być formułowane na piśmie i składane na adres 
Zamawiającego.  
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z Oferentem są następujące osoby: 
- Pani Danuta Dudzińska – w sprawach przedmiotu zamówienia – Główny 

Księgowy, tel. (54) 283 35 77, faks: (54) 283 35 77 w godz. 9,00 do godz. 
11,00 

- Pan Andrzej Wojdyło – w sprawach przedmiotu zamówienia  i w sprawach 
proceduralnych  Prezes  tel. 54-283 35 77 lub 0-604054831 w godz. 8,00 do 
godz. 14,00. 

 Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może w każdym 
czasie zmodyfikować treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 Przedłużenie terminu składania ofert możliwe jest jedynie w przypadkach 
przewidzianych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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3. Miejsce i termin otwarcia oferty 
  3.1  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Ciechocińskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Bema 23A, 87-720 
Ciechocinek, w pokoju nr 2, w terminie do dnia 19 sierpnia 2010 r. 
do godz. 10:00 
3.2   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godz. 10:15 w 
siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej.  
 

 
ROZDZIAŁ IV 

SPOSÓB SPRAWDZANIA ORAZ DOKONANIA OCENY OFERT PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Otwarcie ofert jest jawne 
Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz 
adres (siedzibę) Oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny. 

 
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 

Oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich 
ofert, lecz niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji oraz dokonywanie 
jakichkolwiek zmian w treści oferty, w tym zwłaszcza ceny. 

3. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona 
zostanie wyłącznie na podstawie analizy treści oferty złożonej przez 
Oferenta metodą „spełnia” – „nie spełnia” 

 
4. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia oferentów; 

 którzy nie złożyli wymaganych w pkt 3 oświadczeń i dokumentów lub nie 
spełnili innych wymagań określonych w niniejszej specyfikacji 

 w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 o wykluczeniu z postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
Oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
5. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach wymienionych w art. 89 

ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części prowadzonego 
postępowania.  
 

ROZDZIAŁ V 

OPIS KRYTERIUM  I  SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  
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Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta 
najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według formuły: 
 
(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie: 
Cn     – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 
100    – wskaźnik stały, 
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 
 
ROZDZIAŁ IV 

OGÓLNE  WARUNKI  ZAWARCIA  UMOWY   
 
1. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zawrze na 
piśmie      
    umowę z Zamawiającym o wykonanie przedmiotu zamówienia, w terminie                   
    i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż po siedmiu                
   dniach licząc od daty zawiadomienia o wynikach przetargu. 
 
2. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę określa jej projekt podany we 
    wzorze jako załącznik nr 4 do SIWZ.  
 
ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
1. Środki ochrony prawnej. 
 Oferentowi a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie opisane w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych w dziale VI rozdział 2 
 
2. Ogłoszenie wyników postępowania. 
     Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego. 
     O wyborze najkorzystniejszej oferty wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni 
pisemnie. 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 do siwz - wzór oferty 
Załącznik nr 2 do siwz -  projekt umowy o zastępstwo inwestycyjne. 
Załącznik nr 3 do siwz -  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 
22 ust. 1 ustawy 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
............................................ 

      (pieczęć Oferenta) 
 
 
 

O  F  E  R  T  A 
 

Dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 
1.1. ............... % od wartości netto zamówienia (zadania inwestycyjnego, które ma być realizowane w trybie 

zastępstwa inwestycyjnego). 
1.2. ............... % (z VAT) od wartość netto zamówienia. 
2. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 
- usługę wykonamy sami, 
- akceptujemy zapisy projektu umowy, 
- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą i termin realizacji, 

3. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z podstawowymi założeniami zadania inwestycyjnego, przewidzianym 
do prowadzenia w trybie zastępstwa inwestycyjnego i objętego niniejszym zamówieniem. 

5. Wadium zostało wniesione w formie .............................................................................. 
 
Na ................ kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
Dane Oferenta: 

Adres: .......................................................................................................................................... 

Tel./fax ....................................................................................................................................... 

 
................................................, dnia ...................... 

 

          ................................................................. 

            (podpis osoby/osób reprezentujących Oferenta) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

............................................ 

      (pieczęć Oferenta) 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE 

 
stosownie do treści art.22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2004 r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Wybór Inwestora Zastępczego w zakresie sfinansowania inwestycji pn „Budowa 
budynku mieszkalnego 39-cio lokalowego  przy ul. Nieszawskiej w Ciechocinku z 18-toma lokalami socjalnymi 
i 21 lokalami na wynajem” 
 

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem. 

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

3. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................., dnia ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


