
ZAMAWIAJĄCY 

CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO  

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

87-720 CIECHOCINEK ul. BEMA 23A 

tel.:  54-283-35-77; fax.:  54-283-35-77 

KRS 0000123 190  

 Kapitał zakładowy wynosi 5.367.230,00 

e – mail: ctbs@wl.home.pl. ;  www.ctbs.multibip.pl 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 

Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 
1.373.000,00 zł, na finansowanie części inwestycji z przeznaczeniem na wynajm 
zadania inwestycyjnego pn „Budowa budynku mieszkalnego 39-ro 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:253946-2010 

 

 

 

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 udzielenie i obsługa bankowego kredytu 

długoterminowego w wysokości 1.373.000,00 zł, na finansowanie  zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 39-cio 

lokalowego przy ul. Nieszawskiej w Ciechocinku”. 

 

1) Okres spłaty kredytu na 29-30 lat 

2) Termin spłaty kapitału do 30 listopad  2042 r. 

3) Waluta: PLN. 

4) Kwota kredytu: 1.373.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt 

trzy tysiące i 00/100 złotych). 

5) Karencja w spłacie kapitału – do dnia 25 listopada 2011 r. 

6) Spłata odsetek – miesięczne. 

7) Stawka bazowa kredytu – WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu równa się 

WIBOR 3M + m (stała marża banku).   

8) Wykorzystanie kredytu: do 31 sierpnia 2011 roku z podzieleniem na pięć 

transz – każdorazowa wypłata za zaakceptowane i odebrane przez 

zamawiającego faktury wystawione przez wykonawcę (dla celów 

przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie jednorazowo w dniu 

15.09.2010r.). 
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9) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych ( I transza ) – 

27.09.2010r. 

10) Spłata kapitału: w równych  ratach miesięcznych, w okresie od miesiąca 

listopada 2012 r.  płatnych  do 25 dnia każdego miesiąca.   

11) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie 

wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej, bez 

pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Postawienie środków do 

dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania 

odsetek 

12) 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 

7 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu, potwierdzonym następnie 

pisemnie. 

13) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po 

uprzednim 7 dniowym powiadomieniu banku – bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych opłat. 

14) 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. 

15) Prowizja od uruchamianego kredytu, będzie płatna jednorazowo najpóźniej w 

dniu wypłaty pierwszej transzy (dla potrzeb przygotowania oferty zakłada 

się, że kredyt zostanie wykorzystany w pełnej wysokości). 

16) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku 

przestępnego 366 dni. 

17) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez zamawiającego wg potrzeby: 

- obciążenie hipoteki nieruchomości do wartości stanowiącej co najmniej 

równowartość kwoty głównej i odsetek, 

-   utworzenie kaucji do wysokości rocznych spłat (z chwilą zasiedlenia 

budynku) 

- cesja należności z tytułu czynszów najmu najemców zamieszkujących 

realizowany budynek, 

- cesja praw z tytułu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, 

-  nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym na 

który będą wpływały czynsze z przedmiotowego kredytowanego budynku. 

18) Opinię biegłego rewidenta dotyczącą badania bilansu za rok 2009r, 2008r I 

2007r zamawiający dostarczy po wyborze wykonawcy. 

19) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej zamawiającego, wg wyboru  i 

potrzeb wykonawcy, są do wglądu w siedzibie zamawiającego. 

 

3.2. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

 

66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu.  
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4. Termin wykonania zamówienia:  

 

Termin wykonania zamówienia – 31  sierpień  2011 r.   

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 

i posiada uprawnienia do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. 

zm.); 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych; 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych; 

 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych; 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku [jeżeli dotyczy]. 
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5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [jeżeli 
dotyczy]. 
 

5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w pkt 5.1. 

podpunktach 1-5 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, 

wymienionych w pkt 6 specyfikacji wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 

Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.  

 

Oferta nie podlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki: 

- jest zgodna z ustawą; 

- jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

- jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

- nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- nie została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

- nie zawiera błędów w obliczeniu ceny; 

- została złożona przez wykonawcę, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy; 

- nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

W myśl art. 87.2. pkt 3. ustawy, zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy:  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem 

sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
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przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 

którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 

podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili 

się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej "ustawą", których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, 

dostarczenia przez wykonawcę następujących dokumentów: 

 

1) koncesji, zezwolenia lub licencji; 

2)  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku 

stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. 

 

6.2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się 

przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
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jakich te dokumenty mogą być składane - Dz.U. Nr 226, poz. 1817, zwane 

dalej „rozporządzeniem”), dotyczącej tych podmiotów (jeśli dotyczy). 
 

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający 

żąda, dostarczenia przez wykonawcę następujących dokumentów: 

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonym na druku 

stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji; 

 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 

ustawy; 

 

6.4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. 

specyfikacji (§ 2 ust. 2 „rozporządzenia”) [jeżeli dotyczy]. 
 

6.5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 

mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 

tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 

się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

miejsca zamieszkania tych osób. 

 

6.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 

2 ust. 1 rozporządzenia: 
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1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

 

6.7. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 

rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

6.8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

6.10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 

dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia, 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest 

wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 

ustawy. 

 

6.11. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa 

zamówień publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), 

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu 

ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wymagania zawarte w pkt 5 i 6 niniejszej specyfikacji dotyczące 

„wykonawcy” w zakresie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów 

stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie. 

Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, 

zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

wymagać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami: 

 

W prowadzonym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza  porozumiewania się 

drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający lub wykonawca przekazują  pisemnie. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone 

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Numery telefonów i faksu  zamawiającego 

zostały podane w rozdziale I pkt 1 niniejszej specyfikacji.  

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione 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, 0 -604054831 w godz. 8,00 do godz. 

14,00. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium:  

 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przez wykonawcę.  

 

9. Termin związania ofertą:  
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Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:  

 

a) ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci 

elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia,   

 

b) oferta musi zawierać wypełniony Formularz oferty, którego druk stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i 

dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji, z 

zastrzeżeniem złożonym w formie oświadczenia, nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. Wszelkie dokumenty składane są w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 

 

c) oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem oraz być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Pełnomocnictwo 

do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty,  o ile nie wynika to  z 

innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 

reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane 

przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, 

w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę, 

 

d) ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. 

Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu 

zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy 

zamieścić następującą informację:  

 

„Oferta na  udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego – nie 

otwierać przed dniem 24 sierpnia 2010 r. godz. 10.15” 

 

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem 

nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, 

np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, 
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a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie 

w trakcie sesji otwarcia ofert, 

 

e) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane 

i oznaczone zgodnie z postanowieniami ppkt. „d”. koperta będzie dodatkowo 

oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

 

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 24 sierpnia 2010 r. do godz. 10:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, w sali konferencyjnej.  

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny:  

 

1) Cena oferty (poza odsetkami) obejmować będzie w sposób kompleksowy 

wszystkie  czynności związane z udzieleniem kredytu zamawiającemu, czyli marża 

bankowa, jednorazowa prowizja bankowa. Przez prowizję należy rozumieć sumę 

wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu, jak również 

prowadzeniem i obsługą kredytu lub jego rat w przyszłości (w tym również: 

prowizje przygotowawczą, prowizję za gotowość, prowizję za obsługę kredytu, 

ewentualnych opłat związanych z zabezpieczeniem kredytu itp.).  

2) Prowizję za uruchomienie kredytu należy policzyć jako % od całej kwoty. 

3) Marża bankowa oraz jednorazowa prowizja bankowa określone przez 

wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podległy 

zmianom.  

4) Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i marży, w tym m.in.: „..., jednak nie 

mniej niż   ...”, :..., jednak nie więcej niż ...”, od ... do ... ”, „około ...”, itp.; wszystkie 

wartości powinny być podane liczbowo oraz słownie; niedopuszczalne jest 

stawianie znaków „-”, lub pisanie „bez opłat”, w przypadku, gdy dana wartość 

wynosi zero (w takim wypadku należy wpisać odpowiednio 0,00% ). 

5) W przypadku rozbieżności między w/w kwotami podanymi słownie i cyfrowo, 

za wiążącą zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie. 

6) Wykonawca nie będzie naliczał innych opłat poza opłatami wymienionymi w pkt. 

1. 

7) W ofercie należy przedstawić kwotę (odsetki + prowizja ) za udzielenie i 

obsługę kredytu przy następujących założeniach: 

a) należy przyjąć maksymalną wysokość kredytu, 
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b) termin postawienia środków do dyspozycji zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia,  

c) spłatę kapitału w równych ratach kwartalnych zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, 

d) karencję spłaty kapitału do 25 listopada 2011 r.,  

e) do oprocentowania kredytu należy przyjąć stopę referencyjną WIBOR 3M 

oraz podać marżę m taką, by oprocentowanie było równe O = WIBOR 3M +  m,  

f) dla porównania oprocentowania zamawiający ustala dzień, z którego należy 

przyjąć stawkę WIBOR 1M, tj.: opublikowaną w dniu 30 lipca 2010 r. 

w dzienniku Rzeczpospolita, 

g) spłata odsetek miesięcznie,  

h) przy obliczaniu ceny oferty należy nie uwzględniać nie wykorzystania części 

kredytu i wcześniejszych spłat. 

8) Cena podana w Formularzu oferty musi wynikać ze sporządzonego przez 

wykonawcę i załączonego do oferty harmonogramu spłaty kredytu uwzględniający 

spłatę rat kapitałowych, odsetek  i zapłatę prowizji. Nie załączenie 

harmonogramu do oferty spowoduje jej odrzucenie. 

9) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do groszy. 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

 

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. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

Po wyborze oferty, wybrany wykonawca przedstawi projekt umowy kredytowej 

uwzględniający zapisy SIWZ oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia 

przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy 

wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.  
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Zamawiający, w tym postępowaniu nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

16. 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:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy: 

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu 

długoterminowego w wysokości 1.373.000,000 zł, na finansowanie  zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 39-cio 

lokalowego przy ul. Nieszawskiej w Ciechocinku z 18-toma lokalami socjalnymi i 21 

lokalami na wynajem”. 

 

1) Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji kredytobiorcy w rachunku 

kredytowym kwotę kredytu tj. 1.373.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta 

siedemdziesiąt trzy tysiące i 00/100 złotych) w terminie – 27.09. 2010 r. 

2) Waluta: PLN. 

3) Termin spłaty kapitału do 30 listopada 2042 r. 

4) Karencja w spłacie kapitału – do dnia 25 listopada 2011 r. 

5) Spłata odsetek – miesięcznie. 

6) Stawka bazowa kredytu – WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu równa się 

WIBOR 3M + m (stała marża banku).   

7) Wykorzystanie kredytu: do 31 sierpnia 2011 roku podzielony na 5 transzy 

(dla celów przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie jednorazowe w 

dniu 31 sierpień 2010 r.). 

8) Spłata kapitału: w równych  ratach miesięcznych, w okresie od miesiąca 

listopada 2012 r. do miesiąca listopada 2042 r., płatnych do 25 każdego 

miesiąca.   

9) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie 

wykorzystane będą dostępne i zaliczone do transzy kolejnej, bez pobierania 

opłaty za niewykorzystane środki. Postawienie środków do dyspozycji 

Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek. 

10) Zamawiający będzie korzystał z udostępnianych mu kwot kredytu w drodze 

realizacji przez bank poleceń przelewu w ciężar rachunku kredytowego. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu w pełnej 

wysokości – bez konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat, 
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przy czym o powyższej zmianie wykonawca zostanie powiadomiony z minimum 

7 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu, potwierdzonym następnie 

pisemnie. 

12) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po 

uprzednim 7 dniowym powiadomieniu banku – bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych opłat. 

13) Zamawiający zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową tj. do dnia 

31 grudnia 2042 r. spłaty kredytu (kapitał plus odsetki), zgodnie z załączonym 

harmonogramem spłat, który stanowi załącznik nr ….. do umowy. 

14) 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. 

15) Bank naliczy prowizję od przyznanego kredytu w wysokości ...... % od kwoty 

przyznanego kredytu, co stanowi ............. zł. 

16) Prowizja od uruchamianego kredytu, będzie płatna proporcjonalnie do 

wysokości uruchamianej transzy. 

17) Termin spłaty kredytu i odsetek uważa się za zachowany z dniem wykonania 

polecenia przelewu czyli obciążenia rachunku Ciechocińskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego  sp. o.o. w Ciechocinki. 

18) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku 

przestępnego 366 dni. 

19) W dniu zawarcia umowy zamawiający ustanowi na rzecz Banku zabezpieczenie 

kredytu wg potrzeby :  

- obciążenie hipoteki nieruchomości do wartości stanowiącej co najmniej 

równowartość kwoty głównej i odsetek, 

-   utworzenie kaucji do wysokości rocznych spłat ( z chwilą zasiedlenia 

najemców)  

- cesja należności z tytułu czynszów najmu najemców zamieszkujących 

realizowany budynek, 

-  cesja praw z tytułu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, 

- nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym na 

który będą wpływały czynsze z przedmiotowego kredytowanego budynku.  

 

20) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów: 

a) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny ofertowej 

brutto określonej w formularzu ofertowym, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez kredytobiorcę z przyczyn leżących po 

stronie banku w wysokości 10% ceny ofertowej brutto określonej w 

formularzu ofertowym, 

c) za niewykonanie umowy – wysokości 10% ceny ofertowej brutto określonej 

w formularzu ofertowym. 
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Na cenę ofertową złoży się kwota odsetek oraz prowizja, które wynikną z 

ceny oferty. Cena ta będzie policzona na dzień podpisania umowy i wpisana 

w umowę. 

21) Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na 

osoby trzecie. 

22) W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego 

oraz Wekslowego i Czekowego. 

23) Sprawy sporne wynikające z zawartej umowy, rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

24) Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

25) Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz oferta banku. 

 

Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz Prawem bankowym. 

 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

a) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

c) zmiana danych teleadresowych. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia:  

 

Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu) przysługuje wykonawcy 

i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma lub miał interes 

prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, zostały określone w Dziale VI tejże ustawy.   

Pouczenie: 

Odwołanie: 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności:     

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę; 

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się 

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego 

ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do 

wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający 

powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. 

9. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia 

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
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10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8.  

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 

mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach 

dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od 

dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;  albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.  
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13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do 

czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 

Skarga do sądu:  

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 

właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także 

Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się 

postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego o prokuratorze. 

5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o 

uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

6.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

7. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub 

niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie 

uzupełniła w terminie. 

8. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, 

sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być 

wydane na posiedzeniu niejawnym. 

9. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni 

od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. 
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10. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 

miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. 

11. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku 

uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do 

istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 

– 195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się. 

12. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie 

lub umarza postępowanie. 

13. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 

14. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając 

wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione 

przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania. 

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 

przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych:  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowe: 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.  

 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień:  

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w tym postępowaniu.  

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,  

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 

składanie:  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 
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Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych:  

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 

zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:  

 

Nie dotyczy. 

 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot: 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

 

1.    Druk „Formularz oferty”. 

2.    Druk „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”. 

3.    Druk „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”. 

 

 

                                                    Zatwierdził                       

                                                                      

                                                                         Prezes Zarządu 

 

 

 

Ciechocinek  2010-08-17  

 

 


