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ZAMAWIAJĄCY 

 
CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  

 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
87-720 CIECHOCINEK ul. BEMA 23A 

tel.: 0 - 54-283-35-77; fax.: 0 - 54-283-35-77 
e – mail: ctbs@wl.home.pl. 

www.ctbs.multibip.pl 
Kapitał zakładowy 5.367.230,00 zł 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 
Nr postępowania: CTBS/01/04/2014  

 

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 

„Budowa budynku mieszkalnego 36-cio lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149b w 
Ciechocinku z 15-toma lokalami na wynajem i 21- ma lokalami komunalnymi” .                                        
                            
 

 
 
 

TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA: 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

poniżej 5 000 000 euro 
 
 
 

Ciechocinek, kwiecień  2014r. 
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Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu …………………….2014 r.:  
 
 
1. Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,  
2. Umieszczone na stronie internetowej www.ctbs.multibip.pl,  
3. Umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.  

 
 
 

SPIS TREŚCI 
  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE  
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW  
3.1. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty  
3.2. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert  
3.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków  
3.4. Wykazanie braku podstaw do wykluczenie z postępowania  
3.5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków   
3.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   
3.7. Odrzucenie ofert  
3.8. Sposób obliczenia ceny ofertowej  
3.9. Kryteria oceny ofert  
3.10. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia  
3.11. Wadium  
3.12. Termin związania ofertą  
3.13. Jawność postępowania   
3.14. Prawo do wnoszenia odwołań i skarg 
3.15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy   
3.16. Zawarcie umowy  
3.17. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami 
 
4. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  
 
5. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 ul. Bema 23A  
 87-720 Ciechocinek  
 tel./fax 54 283 35 77  
 e-mail: ctbs @ wl.home .pl  
 http;//www.ctbs.multibip.pl  
 NIP: 888-24-93-976 REGON: 910925446  
 Kapitał zakładowy spółki 5.367.230,00 zł  
 Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00.  
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1.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5.000.000 euro.  
1.3. Podstawa prawna: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,o którym mowa 
w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp - tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., 
poz. 907) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp – Kodeks cywilny.  
1.4. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 23.04.2014 r. do godziny 10,00  
w Ciechocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Bema 23A w Ciechocinku, pokój 1 
(sekretariat).  
1.5. Termin i miejsce otwarcia ofert: 23.04.2014 r. godzina 10,15 w Ciechocińskim Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Bema 23A w Ciechocinku, pokój 3 (sala konferencyjna).  
1.6. Zakres robót według Rozdziału 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
1.7. Termin realizacji zamówienia :  
a/. termin rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy,  
b/. termin zakończenia – 30.06.2015.  
1.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
1.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
1.10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy 
on podwykonawcom.  
1.11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  
1.12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ jest:  
Andrzej Wojdyło – Prezes zarządu, pokój 2, tel. 54 283 35 77,  
fax: 048 283 35 77,   
e-mail: ctbs @ wl.home .pl  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00.  
1.13. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
przekaże niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie 
internetowej, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
1.14. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić 
treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zmawiającego.  
1.15. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, wynikających ze zmiany treści SIWZ i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ 
oraz na stronie internetowej.  
1.16. Zaświadczenia, wnioski, oświadczenia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 
za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia 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 na piśmie.  
1.17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa 
zamówień publicznych.  
1.18. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera załączniki wg rozdziału 5.  
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
2.1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie i oddanie zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-cio lokalowego z 15-ma lokalami na wynajem i 21 –
ma lokalami komunalnymi przy ul. Nieszawskiej 149b na działce nr 2161/4 i 2147/3  w Ciechocinku w 
zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, sieci i przyłączy oraz kompletnego zagospodarowania 
terenu, tj.:  
a) wykonanie robót przygotowawczych polegających na niezbędnej wycince krzewów,  
b) ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy, wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej dla 
potrzeb budowy, wywóz ziemi (wykopy),  
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c) wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 36-
cio lokalowego z 15-ma lokalami na wynajem i 21 –ma lokalami komunalnymi przy ul. Nieszawskiej 149b  na 
podstawie opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
d) wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z opracowaną 
przez Zamawiającego dokumentacją projektową,  
e) wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym projektem w zakresie 
ukształtowania terenu, dróg, placów, chodników, parkingów, małej architektury, nasadzeń (ziemia urodzajna, 
trawa, krzewy, drzewa),  
f) wykonanie oświetlenia terenu,  
g) wykonanie i zamontowanie na budynkach  tablic z adresem budynku (wg wzoru jak na wcześniejszych 
budynkach CTBS) oraz 2 szt. uchwytów do mocowania flag przy wejściach do klatek schodowych,  
h) całkowita obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (3 egz),  
i) wykonanie wszystkich prób i odbiorów, z których protokoły są wymagane na odbiorze końcowym obiektów oraz 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów,  
j) sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,  
k) opracowanie dokumentacji powykonawczej,  
l) uzyskanie zgody i poniesienie kosztów za zamknięcie ulic i zajęcie pasa drogowego wg potrzeby,  
m) Wykonawca zrealizuje zasilanie placu budowy w energię elektryczną i zawrze umowę sprzedaży energii 
we własnym zakresie i na swój koszt.  
n) zobowiązuje się Wykonawcę do zapewnienia na swój koszt ciepła dla potrzeb technologicznych –suszenia 
budynków w okresie zimowym (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby), 
o) zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania kamerowania murowanych przewodów wentylacyjnych i 
przedstawienia go w zapisie elektronicznym na płycie CD,  
2.2. Charakterystyka budynku  
Budynek wielorodzinny 36-cio lokalowy, który będzie podzielony konstrukcyjnie i funkcjonalnie na dwie bryły 

– część z mieszkaniami na wynajem – segment „A” oraz część z mieszkaniami komunalnymi – segment „B”. 

Budynek wielorodzinny będzie obiektem 4-kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja 

podziemna) dostosowanym do istniejącej zabudowy. budynek  wielorodzinny,   o  III kondygnacjach 

nadziemnych, częściowo podpiwniczony  z przyłączami zasilającymi. W części podziemnej zaprojektowano 

komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne. Forma architektoniczna budynku jest prosta, spójna, 

minimalna i zarazem  nowoczesna, dostosowana do istniejącej zabudowy. Budynek zaliczono do budynków 

średniowysokich, kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 16,0O.  Kolorystyka projektowanego 

budynku w jasnych, neutralnych odcieniach, które nadają nowoczesny wyraz elewacji. 

Dane techniczne budynku:  
powierzchnia zabudowy  700,70 m2  

powierzchnia użytkowa mieszkań PU 1381,10 m2 

w tym: 
segment „A” 593,07 m2 

segment „B” 788,03 m2 

powierzchnia użytkowa PG 365,27 m2 

w tym: 
segment „A” 185,91 m2  
segment „B” 179,36 m2  
powierzchnia użytkowa ruchu PR 390,32 m2  
w tym: 
segment „A” 174,08 m2 segment „B” 216,24 m2  
kubatura 8 946,75m3 

segment „A” 3 861,61 m3 

segment „B” 5 085,14 m3 
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Parametry liniowe budynku 
długość budynku    23,84 m + 32,14 m = 55,98 m 
szerokość budynku: 
segment „A” 12,00 m + 1,50 m + 0,60 m = 14,10 m 
segment „B” 12,00 m + 1,50 m + 0,60 m = 14,10 m 
budynki przesunięte względem siebie o wartość 1,50 m 
wysokość budynku do attyki  12,29  
poziom posadowienia posadzki parteru   
segment „A” 45,40 m n.p.m.  
segment „B” 45,60 m n.p.m.  
Liczba kondygnacji  
segment „A” III kondygnacje nadziemne oraz I kondygnacja podziemna  
segment „B” III kondygnacje nadziemne oraz częściowo I  kondygnacja podziemna 
Powierzchnia terenu w granicach opracowania : działka nr 2161/4 i działka nr 2147/4 o łącznej powierzchni 
8199,44 położone w obrębie 0001Ciechocinek przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku.  
 
Kod i nazwa określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), stosowane w opisie przedmiotu zamówienia:  
45211340-4 Domy wielorodzinne,  
45111291-4 Prace dotyczące zagospodarowywania terenu,  
45310000-3 Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych,  
45316100-6 Instalacja zewnętrznego sprzętu oświetleniowego,  
45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne.  
 
2.3. Wykaz dokumentacji projektowej opisującej szczegółowo przedmiot zamówienia:  
  
I. PROJEKT BUDOWLANY składający się z tomów:  

1 Projekt budowlany zagospodarowania terenu, 
1. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny, 
2. Projekt budowlany branży sanitarnej, 
3. Projekt budowlany branży elektrycznej,  

 
II. PROJEKT WYKONAWCZY składający się z:  
 

1. Projekt zagospodarowanie terenu, 
2. Projekt wykonawczy architektoniczny, 
3. Projekt wykonawczy konstrukcyjny, 
4. Projekt wykonawczy branży sanitarnej, 
5. Projekt wykonawczy branży elektrycznej, 

 
III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
IV. KOSZTORYSY OFERTOWE  
Ww. dokumentację projektową zawiera zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego niniejsza 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
Autor projektów - Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BEN-BUD” inż. Benedykt REDER siedzibą w 
Grudziądzu ul. Ks dr Wł. Łęgi  - oraz Zamawiający zastrzegają możliwość wykorzystania kopii projektów przez 
Wykonawców wyłącznie w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
2.4. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami) i posiadające oznakowanie literą B, a w przypadku wymogu 
ustawowego również oznaczenie CE.  
2.5. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem 
producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zapisy art. 29 Pzp. Oznacza to, że oferenci 
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mogą zaproponować innych producentów dla wyrobów i materiałów określonych w dokumentacji projektowej, z 
zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej 
funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich 
ewentualnie wymaganych uzgodnień. Wszelkie zmiany muszą zostać wyraźnie określone i udokumentowane 
przez wykonawcę w ofercie.  
2.6. Zaleca się Wykonawcom wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, dokonanie wizji lokalnej w terenie i zdobycie wszelkich innych 
informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.  
 

3. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW  
 
3.1. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.  
3.1.1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  
3.1.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a ponadto ponosi 
wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub terminie.  
3.1.3. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być wykorzystane jedynie w 
celu sporządzenia oferty.  
3.1.4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
ani częściowych.  
3.1.5. Oferta musi uwzględniać ofertę całkowitą z rozdziałem kosztów na: 

a. budowę lokali na wynajem – segment A 
-  roboty budowlane dotyczące segmentu A 
- roboty dotyczące uzbrojenia terenu , urządzenia terenu wg 42,94% kosztorysu ogólnego na w/w 
prace 

b. budowę lokali komunalnych – segment B 
-  roboty budowlane dotyczące segmentu B 
- roboty dotyczące uzbrojenia terenu , urządzenia terenu wg 57,06 % kosztorysu ogólnego na w/w 
prace 

3.1.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3.1.7. Forma oferty.  
a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
b) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką) w 
języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę.  
c) Treść oferty musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,  
d) Wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników) muszą być:  
1. kolejno ponumerowane, ułożone w kolejności określonej w punkcie 4 SIWZ, spięte w sposób 
uniemożliwiający ich wypadanie,  
2. podpisane przez osobę wymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji albo upoważnioną przez 
wyżej wymienioną osobę do podpisania oferty (w tym  ostatnim przypadku do oferty należy dołączyć 
upoważnienie do podpisania oferty – podpisane przez osoby figurujące w rejestrze lub ewidencji),  
3. ponadto każda ze stron kserokopii dołączonych do oferty musi być poświadczona  za zgodność z 
oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem”),  
e) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą  przez osobę 
podpisującą ofertę,  
f) Oferta powinna zawierać spis treści.  
3.1.8. Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być 
nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co 
do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.  
Koperta będzie zaadresowana na adres Zamawiającego podany w pkt. 1.1 SIWZ, a ponadto będzie posiadać 
oznaczenie:  
OFERTA:  
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„BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 36 –CIO LOKALOWEGO Z 15-MA LOKALAMI NA 
WYNAJEM I 21 MA LOKALIMI KOMUNALNYMI PRZY UL. NIESZAWSKIEJ 149b NA DZIAŁCE NR 2161/4 i 
działce 2147/3  W CIECHOCINKU”  
Nie otwierać przed dniem 23.04.2014 r. przed godz. 10,15  
Poza podanymi oznaczeniami, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ofertę 
złożoną po terminie zwrócić bez jej otwierania.  
3.1.9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
Ciechocińskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
ul. Bema 23A, 87-720 Ciechocinek  
w sekretariacie – pokój 1, do dnia 23.04.2014 r. do godziny 10.00.  
3.1.10. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  
3.1.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
musi być złożone w kopercie oznaczonej w sposób określony w pkt. 3.1.8. z dopiskiem „Zmiana” lub 
„Wycofanie”.  
3.1.12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania 
ofert.  
3.2. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.  
3.2.1 Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 23.04.2014 r. o godz. 10,15 w siedzibie 
Zamawiającego:  
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
ul. Bema 23A  87-720 Ciechocinek  
I piętro, pokój 3 (salka konferencyjna).  
3.2.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  
3.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
3.2.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: nazwę (firmę)  oferenta, którego 
oferta jest otwierana wraz z adresem, a także informacje dotyczące  ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.  
3.2.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, 
Zamawiający prześle mu wyżej wymienione informacje dotyczące ofert,  które zostały otwarte.  
3.2.6. Nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji między Zamawiającym, a Wykonawcą dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej  oferty.  
3.2.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany te 
zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.  
3.2.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający udzieli informacji o ofertach wycofanych, oferty  te nie będą 
otwierane.  
3.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków.  
 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu:  
   1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
   2. Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.  
 
Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie):  
 
Wykazać i udowodnić zrealizowanie przynajmniej 2 zamówienia, w ramach których Wykonawca w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie wykonał z należytą starannością budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek biurowo-
usługowy  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o kubaturze nie mniejszej niż 6000 m3 każdy. 
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W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych 
robót budowlanych. Należy załączyć dowody potwierdzające, że najważniejsze roboty zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone.  
 
Dowodami, o których mowa powyżej , są:  
 
1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, którym mowa w pkt 1;  
3. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.  
Uwaga:  
W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie wykonanych robót 
budowlanych zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  
 
 3. Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
 
Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy):  
 
Dysponować określonym poniżej personelem kierowniczym zdolnym do prawidłowego i terminowego 
wykonania zamówienia.  
 
 Wymagane uprawnienia muszą być zgodne z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub im równoważne, jeżeli zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto:  
a/. dysponować wykwalifikowanym kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Ponadto kierownik budowy musi posiadać minimalne 
doświadczenie zawodowe:  
- 5 lat na stanowisku kierownika budowy,  
- Realizację co najmniej 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku biurowo-usługowego o 
kubaturze min. 6 000,00 m3,  
b/. kierownik robót sanitarnych musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej co 
najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi co 
najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych ,cieplnych i 
wentylacyjnych),  
c/. kierownik robót elektrycznych musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej co 
najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do 
kierowania robotami budowlanymi co najmniej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych).  
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:  
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający informacje na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,  
- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.  
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4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca 
musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą 
spełnienie danego warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie warunku):  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdania 
finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 
wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeżeli podlegało badaniu; w przypadku 
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające 
obroty oraz zobowiązania i należności.  
a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: 

trzy miliony złotych zero groszy).  
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani  są przedłożyć informacje z 
banku spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
b) posiadać aktualną, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 
1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych zero groszy).  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opłaconą 
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z 
treści samej polisy nie wynika, że polisa jest opłacona należy załączyć dokumenty potwierdzające opłacenie 
polisy.  
5.Złożyć oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 
Pzp 
 
UWAGI:  
1. 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 wykonaniu zamówienia.  
2. 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.  
3.4. Wykazanie braku podstaw do wykluczenie z postępowania.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 Pzp.  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust.1 Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
podmiotowe dokumenty dla każdego z nich):  
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
3.5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych dokumentach lub oświadczeniach, 
wyszczególnionych w pkt. 4 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 
warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.  
UWAGI:  
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1. Wymienione w pkt. 4 SIWZ dokumenty lub oświadczenia muszą być załączone do oferty. Składane 
dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką 
firmową lub imienną osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem”.  
2. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę 
udzielającą pełnomocnictwa.  
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, 
o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  
3.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
1. W przypadku, kiedy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, wówczas wymaga się, aby 
żaden z Wykonawców nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a 
partnerzy łącznie spełniali warunki określone w pkt 3.3 SIWZ.  
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 
3.4 SIWZ przedstawia każdy z partnerów konsorcjum.  
Pozostałe dokumenty przedstawia jeden z partnerów lub wspólnie.  
3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
powinno być załączone do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.  
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
6. Wypełniając formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie 
pełnomocnika konsorcjum.  
3.7. Odrzucenie ofert.  
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
a) jest niezgodna z ustawą Pzp,  
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,  
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji,  
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,  
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
3.8. Sposób obliczenia ceny ofertowej.  
3.8.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ cenę netto, 
podatek VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o przedłożoną przez 
Zamawiającego dokumentację projektową, wiedzę z zakresu Prawa budowlanego, obowiązujące przepisy i 
normy oraz dodatkowe uwagi zawarte poniżej.  
3.8.2. Oferta podlegać będzie ocenie zgodnie z kryterium ceny.  
3.8.3. Cenę netto i cenę brutto należy obliczyć na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiarów dokumentacji 
technicznej, specyfikacji technicznej i wizji lokalnej w terenie. Kosztorys ofertowy na roboty budowlane 
należy sporządzić za pomocą dowolnego programu kosztorysowego, stosując uproszczoną metodę kalkulacji 
kosztorysowej, podając cenę jednostkową (na jednostkę przedmiarową) oraz wartość danej roboty.  



str. 11 
 

Wydruki kosztorysu ofertowego stanowić będą integralną część umowy zawieranej z Wykonawcą, któremu 
zostanie udzielone zamówienie.  
3.8.4. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszty dodatkowe, wynikające z realizacji zadania w okresie 
zimowym lub w niesprzyjających warunkach pogodowych, koszty związane z przygotowaniem i likwidacją 
placu budowy oraz wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją robót, wynikające z dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a nie ujęte w przedmiarach.  
3.8.5. Podane w ofercie ceny robót będą stałe i nie podlegają waloryzacji. Rozliczenie między Zamawiającym, a 
Wykonawcą dokonywane będzie wyłącznie w PLN – nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych  
3.8.6. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej netto i brutto wszelkie roboty, które były do przewidzenia na 
etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji 
projektowej lub przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robót lub w przedmiarze robót, a 
wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót 
dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny wykonawcy, a w szczególności:  
a) zagospodarowanie placu budowy i urządzenie zaplecza budowy,  
b) wykonanie wszelkich prób łącznie z mediami,  
3.8.7. Wszystkie ceny i wartości, które pojawiają się w treści oferty należy podać w złotych z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  
3.8.8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny.  
3.8.9. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.  
3.8.10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
3.9. Kryteria oceny ofert.  
3.9.1. Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

Cena oferty brutto, na całe zadanie – Co ......................................................................... 100 % 

Ocena ofert odbywać się będzie według następujących zasad: 

1.  Kryterium – cena oferty brutto Co: 

 

cena oferty najniższej 

Co = ---------------------------- x 100% 

cena oferty badana 

2 Najkorzystniejszą ofertą jest taka, która uzyska największą ilość punktów. 

3.9.2. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej i dokona tego powołana przez 
Zamawiającego komisja przetargowa.  
3.9.3. Komisja przetargowa sprawdzi czy dana oferta spełnia warunki i wymogi Pzp i SIWZ.  
3.9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
3.9.5. Zamawiający poprawi w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności ofert ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści ofert i niezwłocznie zawiadomi o tym 
Wykonawców, których oferty zostały poprawione.  
3.10. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia.  
3.10.1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 Pzp.  
3.10.2. Spośród wszystkich nie odrzuconych ofert, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która 
uzyska największą ilość punktów.  
3.10.3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna 
oferta nie podlegająca odrzuceniu.  
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3.10.4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych,  
3.10.5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.  
3.10.6. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi niezwłocznie i jednocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej i na tablicy 
ogłoszeń w swojej siedzibie,  
3.10.7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty,  
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
3.10.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej 
kryterium wyboru.  
3.11. Wadium.  
3.11.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 124 000,00 PLN (słownie: sto 
dwadzieścia cztery tysięcy złotych zero groszy). Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z 
postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.  
3.11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, zaś do oferty należy załączyć 
dokument (np. potwierdzoną przez bank kserokopię przelewu, oryginał poręczenia lub gwarancji) 
potwierdzający jego wniesienie.  
3.11.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytującej z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 - tekst 
jednolity).  
UWAGA  
sprawdzić (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami)  
3.11.4. Miejsce wniesienia wadium.  
a) miejsce wniesienia wadium w formie pieniądza:  
Bank: PKO O/Włocławek, na rachunek Nr 37 1020 5170 0000 1402 0104 5269 z dopiskiem:  
„BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 36-CIO LOKALOWEGO Z 15-MA LOKALAMI NA 
WYNAJEM I 21 –MA LOKALAMI KOMUNALNYMI PRZY UL. NIESZAWSKIEJ 149B W CIECHOCINKU NA 
DZIAŁCE NR 2161/4 I 2143/7”  
Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli kwota określona w pkt. 3.11.1. znajdzie się na 
powyższym rachunku Zamawiającego najpóźniej do terminu składania ofert, tj. do dnia 23.04.2014 r. do godz. 
10.00.  
b) miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie:  
w przypadku , gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie, o której mowa w pkt. 3.11.3.b)-e) SIWZ, 
Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.  
3.11.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten musi 
zawierać następujące zapisy:  
a) dane gwaranta,  
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b) gwarancję niezwłocznego wypłacenia Zamawiającemu całej kwoty, w przypadku gdy Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
3) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,  
c) gwarancję niezwłocznego wypłacenia Zamawiającemu całej kwoty, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie,  
d) gwarancję niezwłocznego wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony w pkt. 3.12. SIWZ,  
e) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną pieczątką).  
3.11.6. Zwrot wadium.  
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a  
Pzp,  
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy,  
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert,  
d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,  
e) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
3.11.7. Przepadek wadium.  
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,  
b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  
3.12. Termin związania ofertą.  
3.12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert.  
3.12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni.  
3.12.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3.12.2. nie powoduje utraty wadium.  
3.12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
3.13. Jawność postępowania.  
3.13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
3.13.2. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny 
protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem” zawierający co najmniej:  
a) opis przedmiotu zamówienia,  
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b) informację o trybie udzielenia zamówienia,  
c) informację o Wykonawcach,  
d) cenę i inne istotne elementy ofert,  
e) wskazanie wybranej oferty.  
3.13.3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia, 
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.  
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich 
otwarcia.  
3.13.4. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 26 listopada 2010 r.)  
3.13.5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.  
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez 
siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej 
albo o unieważnieniu postępowania.  
3.13.6. Udostępnienie dokumentów będzie miało miejsce w obecności przedstawiciela Zamawiającego i 
zostanie potwierdzone protokołem.  
3.14. Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.  
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony 
prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, opisane w dziale VI Pzp.  
3.15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
3.15.1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 
żąda wniesienia w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
3.15.2. Wysokość zabezpieczenia:  
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).  
3.15.3. Forma zabezpieczenia.  
a) zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:  
1) pieniądzu,  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytującej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym,  
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.  b ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości,  
b) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego,  
c) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia,  
d) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  
3.15.4. Zmiana formy zabezpieczenia:  
a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego, dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.15.3. a),  
b) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości.  
3.15.5. Zwrot zabezpieczenia:  
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a) zamawiający zwraca 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia,  
c) kwota o której mowa w pkt. b) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
3.16. Zawarcie umowy.  
3.16.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie wynikającym z przepisów art. 94 ust. 1 i 2 Pzp, nie później jednak 
niż przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.  
3.16.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, ściśle wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ, z uwzględnieniem danych zawartych w ofercie Wykonawcy.  
3.16.3. Umowę przygotuje Zamawiający.  
3.16.4. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
3.16.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dostarczyć:  
a) umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), jeżeli dotyczy,  
b) kosztorys ofertowy i szczegółowy,  
c) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów 
potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania 
określone w pkt. 3.3.3. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej 
izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)  
3.16.6. Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy.  
3.17. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.  
Andrzej Wojdyło - Prezes Zarządu, pokój 2, tel. 54 283 35 77,  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 ÷ 12:00.  

 4. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW,  
jakie musi zawierać oferta.  
Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie wskazanych przez Zamawiającego dokumentów.  
Dla udokumentowania spełniania wymaganych warunków, wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty:  
1) wypełniony druk OFERTA na formularzu lub w oparciu o formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do 
SIWZ,  
2) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo,  
3) dowód wniesienia wadium  
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają 
jednoznacznie z przedłożonego w/w dokumentu, wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę 
uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę,  
5) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Pzp; w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy mogą warunki te spełniać łącznie  
6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp   
7) aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 
(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),  
8) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert),  
9) Dane finansowe – na załączonym przez zamawiającego druku wraz z:  
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a/.sprawozdaniem finansowym i/lub  
b/. informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  
10) wykaz wykonanych robót budowlanych, tzn. rozpoczętych i zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
obejmujących budowę co najmniej 2 budynków mieszkalnych lub biurowo-usługowych o kubaturze nie 
mniejszej niż 6000 m3 każdy, z podaniem ich wartości, daty (rozpoczęcia i zakończenia) i miejsca wykonania, 
kubatury wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie i 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,  
11) wykaz osób kierujących robotami zawierający informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie 
dysponował, należy przedłożyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych 
osób,  
12) oświadczenie o uprawnieniach osób kierujących robotami,  
13) wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom (jeżeli dotyczy),  
14) aktualną (ważną w dniu składania ofert), opłaconą polisę potwierdzającą, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym produkcji 
budowlano-montażowej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę co najmniej 1 000 000,00 PLN 
(słownie: jeden milion złotych zero groszy). Jeżeli z treści samej polisy nie wynika, że polisa jest opłacona 
należy załączyć dokumenty potwierdzające opłacenie polisy,  
15) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej;  
Wykonawca może dołączyć dodatkowe dane i informacje, które uzna za niezbędne, w formie 
ponumerowanych załączników. Oferta powinna zawierać spis treści.  
Przedłożone załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i 
postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.  
Oferta, która będzie niezgodna z Pzp lub jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ zostanie odrzucona, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zamawiający informuje, że Wykonawca może podjąć niezbędne 
działania w celu zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. Nr 47 z dnia 8 
czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.). W tym celu musi zastrzec składając ofertę, iż mogą być one 
udostępnione tylko Zamawiającemu. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu 
ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego zainteresowanego. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  
 
UWAGA:  
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować 
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Pzp.  
5. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ  
Integralną częścią niniejszej SIWZ są wymienione poniżej załączniki:  
 

5.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW : 
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 -  Wzór umowy  

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Załącznik nr 4 - Projekt budowlany  

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót  
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Ciechocinek, dnia 2.04.2014r.  
  
                                                                                                ZATWIERDZAM:  
 
                                                                                                 PREZES ZARZĄDU – Andrzej Wojdyło  
                                                                                                              (podpis)  


