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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/02/05/2014  
 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 

„UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ, Z 

PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE BUDOWY CZĘŚCI (15-TU LOKALI MIESZKALNYCH NA 

WYNAJEM – SEGMENT A) BUDYNKU MIESZKALNEGO 36-CIO LOKALOWEGO Z 15-MA 

LOKALAMI NA WYNAJEM  I  21–MA LOKALAMI KOMUNALNYMI PRZY UL.NIESZAWSKIEJ 

149B  W CIECHOCINKU.            

                            
 
 

TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA: 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

 

Ciechocinek, maj  2014r.                                                                                                                                                                                                                        
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Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 28.05.2014 r.:  

1. Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych -  nr ogłoszenia 179896-2014,  
2. Umieszczone na stronie internetowej www.ctbs.multibip.pl,  
3. Umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.  
 
SPIS TREŚCI 
  
1. Informacja o Zamawiającym. 
2.Tryb postępowania  
3. Przedmiot zamówienia.  
4. Termin wykonania zamówienia 
5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny  
6. Dokumenty i oświadczenia  
7. Pełnomocnictwo:  
8. Cena oferty  
9. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów)  
10. Podwykonawstwo  
11. Zamówienie uzupełniające  
12. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej  
14. Oferty częściowe  
15. Jedna oferta od jednego Wykonawcy  
16. Oferty wariantowe  
17. Sposób przygotowania ofert  
18. Okres związania ofertą  
19. Ogląd miejsca zamówienia  
20. Koszt przygotowania oferty  
21. Wadium  
22. Opakowanie oferty  
23. Składanie ofert  
24. Zmiana lub wycofanie oferty  
25. Otwarcie ofert  
26. Ocena ofert  
27. Kryteria oceny ofert  
28. Odrzucenie ofert  
29. Unieważnienie postępowania  
30. Udzielenie zamówienia  
31. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  
32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
34. Udzielanie wyjaśnień  
35. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:  
36. Środki ochrony prawnej:  
37. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:  
38. Zaliczki  
40. Inne postanowienia  
41. Spis załączników do  SIWZ 
1. Informacja o Zamawiającym:  
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Ciechocińskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Bema 23A, 87-720 Ciechocinek, 
tel. (+48) 54 283 35 77, faks: (+48) 54 283 35 77 NIP: 888 – 24-93 976  REGON: 910925446, godziny 
pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 strona internetowa: 
www.ctbs.multibip.pl  
 
2. Tryb postępowania  
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, - tekst  jednolity  z póź. zm.);  
2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa 
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1. 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  
2.3. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy 
pisemnej.  
 
3. Przedmiot zamówienia.  
3.1. Opis przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości  
900.000,00 zł ( słownie : dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie budowy 
części budynku mieszkalnego przy  ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku tj. 15 lokali na 
wynajem(segment A).  
3.1.1. Powyższy kredyt udzielony będzie na budowę części budynku mieszkalnego przy ul. 
Nieszawskiej 149b w Ciechocinku tj. 15 lokali na wynajem (segment A). Całość inwestycji stanowi 36 
lokali mieszkalnych w tym 15 na wynajem I 21 lokali komunalnych. Budowę 15-tu lokali na wynajem 
tj segmentu A „CTBS „ sfinansuje   w wysokości: 45,19 % kosztów uznane jest jako środki własne 
Zamawiającego w tym 30% kosztów całej inwestycji stanowią wpłaty przyszłych najemców w postaci 
partycypacji i  8,33 % stanowi wartość gruntu, który traktowany jest również jako wkład własny.  
3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66113000-5: usługi udzielania kredytu.  
3.3. Szczegółowe warunki zamówienia:  
3.3.1. okres kredytowania 
3.3.1.1 okres minimalny -300 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy kredytowe, 
3.3.1.2. okres preferowany 360 miesięcy  liczony od dnia podpisania umowy kredytowe.  
3.3.2. okres karencji w spłacie kredytu  –  okres karencji w spłacie kredytu 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy kredytowej.  
3.3.3. prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 1,00%.  
3.3.4. prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego 
kredytu. Płatna w ciągu 7 dni od dnia postawienia transzy do dyspozycji;  
3.3.5. marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy;  
3.3.6. spłata kredytu będzie następowała według formuły rat stałych kapitałowo- odsetkowych 
(annuitetowych).  
3.3.7. w razie odstąpienia przez Zamawiającego od zaciągnięcia kredytu - Wykonawca nie będzie 
żądał z tego tytułu żadnych opłat, kar itp.;  
3.3.8. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o 
udzielenie kredytu;  
3.3.9. Wykonawca nie będzie pobierał odsetek, prowizji i innych opłat od niewykorzystanej części 
kredytu;  
3.3.10. bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 
Wykonawcy;  
3.3.11. odsetki naliczane będą miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 3M ustalonej w ostatnim dniu 
roboczym przed rozpoczęciem okresu odsetkowego;  
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3.3.12. płatność rat kapitałowo- odsetkowych następowała będzie w okresie spłaty kredytu - do 20-
tego każdego miesiąca, a wyliczenie rat kapitałowo- odsetkowych Wykonawca doręczy 
Zamawiającemu raz na kwartał,  
3.3.13. spłata kapitału następować będzie miesięcznie w równych ratach;  
3.3.14 Zamawiający może złożyć pisemną dyspozycję częściowej lub całkowitej spłaty kredytu ( bez 
ponoszenia prowizji za wcześniejszą spłatę, bez konieczności zapłaty odsetek za okres 
niewykorzystany) 
3.3.14.1. W przypadku częściowej kredytu w zależności od wyboru Zamawiającego, Wykonawca 
zmniejsza miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe lub skróci okres spłaty kredytu. 
3.3.15. zabezpieczenie kredytu będzie stanowiła: 
3.3.15.1 hipoteka na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 30-to lokalowym 

położonej na działce nr działki 1805/1 . W Ciechocinku dla której założono KW WL1A 00031239/5. 
Rok budowy 2002. Wartość budynku wg. Operatu szacunkowego z dnia 25.04.2014r wynosi 
3.719.000,00 zł  
3.3.15.2 cesja z polisy ubezpieczeniowej  budynku który stanowi zabezpieczenie.  
3.3.16. Termin realizacji zamówienia: minimum 300 miesięcy, od dnia podpisania umowy kredytowej.  
3.3.17. Uruchamianie transz kredytu następowało będzie w dowolnym czasie dostosowanym do 
potrzeb płatniczych Zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat, 
sukcesywnie w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku przez Zamawiającego o 
kolejną transzę. Wniosek o złożenie ostatniej transzy kredytu wpłynie do banku w terminie 1-go 
miesiąca od daty zakończenia inwestycji.  
3.3.18. realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego w umowie.  
3.3.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia w każdym czasie oświadczenia o rezygnacji z 
wykorzystania kredytu – bez ponoszenia dodatkowych opłat;  
3.3.20. w przypadku, gdy koszty inwestycji będą mniejsze niż zakładane, Bank wyrazi zgodę na 
zmniejszenie kwoty kredytu oraz na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego  
3.3.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach art. 145 ustawy 
prawo zamówień publicznych;  
3.4. Wykonawca każdorazowo dokona korekty harmonogramu spłat i kwoty należnych odsetek w 
przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego;  
3.5. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.  
3.6. Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia;  
3.7. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013 poz. 1692) wynosi 4,2249zł.  
3.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy (przed 
uruchomieniem transz kredytowych) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów wynikających z roszczeń 
Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym w przypadku:  
3.8.1. nie uzyskania przez Zamawiającego z Banku Gospodarstwa Krajowego zgody o której mowa w 
pkt. 3.09.  
3.09. Uwaga! Z uwagi na zrealizowane dotychczas inwestycje, na które Zamawiający uzyskał kredyty z 
Banku Gospodarstwa Krajowego warunkiem niezbędnym do zaciągnięcia kredytu na realizację 
inwestycji wymienionej w pkt 3 jest uzyskanie z w/w Banku zgody na zaciągnięcie kredytu w innym 
Banku (u Wykonawcy, którego oferta po rozstrzygnięciu niniejszego przetargu okaże się 
najkorzystniejsza i uzyska najwyższą ocenę punktową).  
3.10.  Charakterystyka techniczna segment A budynku: 

- powierzchnia użytkowa         -    593,07 m2, 
- kubatura                                                                         - 3 861,61 m3 
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- liczba lokali mieszkalnych                          -      15 
- powierzchnia komórek i pom. technicznych           -     185,91 m3   
- termin rozpoczęcia prac budowlanych                      – 26.05.2014 rok. 
- uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie        – 15.06.2015 rok. 

 
4. Termin wykonania zamówienia:  
-   minimalny  300 miesięcy, od dnia podpisania umowy kredytowej.  
 
5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny:  
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 
i 2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:  
5.1.1. posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez bank – 
Wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 
665 – tekst jednolity z późn. zm.) albo instytucjami kredytowymi uprawionymi do działania na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 48 i- j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo 
bankowe.  
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 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z pkt 6.1.12) 
SIWZ  
5.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu.  
5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia 
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) – 6.1.14) SIWZ.  
 
6. Dokumenty i oświadczenia:  
6.1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane od 
Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:  
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ;  
2) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom;  
3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp;  
4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy pzp;  
5) aktualny odpis  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 pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 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 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;  
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
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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;  
8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 – 8 
ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
10) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 - 
11 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
11) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez Bank- Wykonawcę w 
zakresie objętym niniejszym zamówieniem na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w 
punkcie 5.1.1. SIWZ; albo zezwolenie nadzoru macierzystego wraz z notyfikacją w Komisji Nadzoru 
Finansowego.  
12) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp;  
13) 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;  
14) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.  
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  
6.2.1. pkt 6.1.5) i 6.1.9) SIWZ składa 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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;  
6.2.2. pkt 6.1.6) i 6.1.7) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  
6.2.3.pkt 6.1.8) - 6.1.10) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 oraz pkt 10 - 11 ustawy pzp. Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
6.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  
6.4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej 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 oraz 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w 
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miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem.  
6.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 5.1. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.4.) - 
6.1.11) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2. - 6.4. SIWZ;  
6.6. Wymienione w pkt 6.1. – 6.5. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty.  
6.7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.12) 
SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
6.8. Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów o 
których mowa w pkt 6.1.5) – 6.1.11) SIWZ, które mogą być przedstawione w formie kserokopii 
poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.9. SIWZ.  
6.9. Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ poświadczają za 
zgodność z oryginałem te podmioty.  
6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
6.11. W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.5) –6.1.11) SIWZ sporządzonych w języku 
obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6.12. Z treści dokumentów i oświadczeń, musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez 
Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.  
 
7. Pełnomocnictwo:  
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  osoby umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 
 
8. Cena oferty:  
1) cena oferty podana w załączniku Nr 1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Do 
obliczenia ceny zamówienia wykonawca przyjmie jednakową dla wszystkich ofert wysokość stawki 
WIBOR 3M na dzień  20.05.2014r. w wysokości  2,72 %.  
2) Do obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, że rok stanowi 360 dni.  
3) Płatność odsetek następowała będzie w okresie spłaty kredytu - do 20-tego każdego miesiąca, a 
wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu raz na kwartał.  
4) Płatność rat kapitałowo – odsetkowych po upływie okresu karencji odbywać się będzie do 20- tego 
każdego miesiąca.  
5) Prowizja Wykonawcy nie może być większa niż 1,00%.  
6) Prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie do faktycznej transzy uruchomionego 
kredytu. Płatna w ciągu 7 dni od dnia postawienia transzy do dyspozycji.  
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7) Spłata kredytu będzie następowała według formuły rat annuitetowych.  
8) ceny jednostkowe i wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich, po zaokrągleniu do 
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);  
9) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia;  
10) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 
97, poz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot 
zamówienia, uwzględniająca wszelkie narzuty;  
11) cena podana w ofercie musi być podana cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  
12) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do ceny przedstawionej w ofercie 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
13) Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wyrażona w PLN służyć będzie tylko do 
porównania złożonych ofert i nie będzie wiążąca z ceną, za którą zrealizowana zostanie usługa 
będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Wiążące będą jedynie podane w ofercie prowizja 
wyrażona w % oraz marża wyrażona w %.  
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.  
 
9. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):  
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład 
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i 
spełniać następujące wymagania:  
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania 
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno 
zostać przedłożone wraz z ofertą;  
2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.1.4) – 6.1.11), 
6.1.13) SIWZ;  
3) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) SIWZ powinny potwierdzać wspólne (łączne) spełnienie 
przez współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokumenty przedstawia 
jeden lub kilku współpartnerów;  
4) każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
jego dotyczących;  
5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;  
 
Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;  
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);  
7) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się 
na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;  
8) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich 
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.  
 
10. Podwykonawstwo:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia.  
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Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy pzp żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (w tym również podmiotom, o których 
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy pzp).  
 
11. Zamówienie uzupełniające:  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
 
12. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:  
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:  
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  
 
14. Oferty częściowe:  
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
 
15. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:  
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
 
16. Oferty wariantowe:  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 
17. Sposób przygotowania ofert:  
1) oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być napisane 
czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, komputerze lub 
czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 17.3) SIWZ;  
2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane 
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;  
3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko 
składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie;  
4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;  
5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby 
upoważnione;  
6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 
pełnomocnika;  
7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;  
8) w przypadku złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski;  
9) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w jej skład.  
 
18. Okres związania ofertą:  
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
19. Ogląd miejsca zamówienia:  
Nie dotyczy.  
 
20. Koszt przygotowania oferty:  
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
21. Wadium:  
1) Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w 
wysokości: 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 
ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach:  
a. pieniądzu;  
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.);  
2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 
terminu składania ofert, tj. do 18 czerwca., do godz. 10:00.  
Uwaga:  
3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny 
one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:  
a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
lub poręczenia, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub 
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;  
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;  
c. kwotę gwarancji lub poręczenia;  
d. termin ważności gwarancji lub poręczenia;  
e. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:  
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,  
- Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie,  
- Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  
4) wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w 
ppkt 2) terminu zostanie ono zdeponowane w siedzibie Zamawiającego;  
5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie 
się ono na rachunku bankowym Zamawiającego.  
6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Ciechocińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku PKO/Włocławek, Nr 37 1020 5170 0000 1402 
0104 5269 . Wadium – „Przetarg nieograniczony –kredyt CTBS/02/06/2014  z dopiskiem: „ Nie 
otwierać przed godziną 10:15 dnia 18 czerwca  2014 r. ”  
7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
8) Zamawiający zwraca wadium:  
a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 
zastrzeżeniem pkt 21.12) SIWZ;  



str. 11 

 

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;  
c. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert;  
9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego;  
10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności 
wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie 
skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą;  
 
Uwaga:  
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie;  
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, albo  
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo  
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.  
 
22. Opakowanie oferty:  
Wykonawca umieści ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach. Koperta zewnętrzna opatrzona 
adresem Zamawiającego i napisem:  
„Przetarg nieograniczony –kredyt CTBS/02/06/2014  z dopiskiem: „ Nie otwierać przed godziną 10:15 
dnia 18 czerwca  2014 r. ”  
 
23. Składanie ofert:  
1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Ciechocińskim Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., 87-720  Ciechocinek ul. Bema 23A pokój 1 w terminie do dnia 18 czerwca  
2014 roku do godz. 10:00;  
2) ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 
pzp;  
3) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w 
niewłaściwym miejscu;  
4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w 
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.  
5) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez  
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;  
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6) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy pzp.  
 
24. Zmiana lub wycofanie oferty:  
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga 
złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu 
zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta 
(pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej 
zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do 
oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty;  
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. 
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego 
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich 
samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.  
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.  
 
25. Otwarcie ofert:  
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Ciechocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,87-720 
Ciechocinek, ul. Bema 23A, pokój nr2;  
2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane;  
4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje z 
otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 
na ich wniosek;  
5) w części niejawnej posiedzenia Komisji, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, 
będzie dokonywana ocena ofert.  
 
26. Ocena ofert:  
1) w pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będą ocenie formalnej, a następnie przeprowadzana 
będzie ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5 SIWZ;  
2) zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy 
zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich wykluczenia, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;  
3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy pzp dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści;  
4) Zamawiający poprawi w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie;  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek;  
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;  
5) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 
27 SIWZ.  
 
27. Kryteria oceny ofert:  
27.1  Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryteriów- “cena” i okres spłaty kredytu”  
27.2. Dla potrzeb składanej oferty I porównania ofert w kryterium “cena” Wykonawca  zobowiązany 
jest obliczyć cenę jako sumę kwoty prowizji, kwot opłat za kontrole na budowie oraz kwoty należnych 
odsetek . Kwotę należnych odsetek należy obliczyć: 
   - w oparciu o stopę oprocentowania kredytu rozumianą sumę stawki WIBOR 3M  z dnia 31.05.2014r 
raz marży zaoferowanej przez Wykonawcę .Wyliczonaą stopę oprocentowania należy przyjąć jako 
stałą w całym okresie kredytowania.  
- przy założeniu karencji  w spłacie kapitału przez okres  10-ciu miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy kredytowej 
27.3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość pkt tj 80.W kryterium “okres kredytowania “ 
Zamawiający będzie oceniał oferty wg tabeli zamieszczonej w pkt 27.7 
27.4. Każda oferta będzie oceniana na podstawie  sumy uzyskanych punktów w kryterium “cena’ I 
“okres kredytowania”  
27.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska największą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. 
27.6.Sposób obliczania punktów przy kryterium – “cena” 
 
IP= (NC:CO)X80 
IP-   ilość punktu rozpatrywanej oferty zaokrąglona do pełnych liczb zgodnie z matematycznymi 
zasadami zaokrąglania. 
NC – najniższa cena ( cena brutto) 
CO – cena ocenianej oferty(cena brutto) 
27.7. Sposób obliczania punktów przy kryterium – “okres spłaty kredytu” 
 

Okres 
spłaty w 
miesiącach 

300:314 315:329 330:344 345:359 360 I więcej 

Ilość 
punktów 

1 5 10 15 20 

 
 
28. Odrzucenie ofert:  
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.  
 
29. Unieważnienie postępowania:  
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.  
 
30. Udzielenie zamówienia:  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała 
najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria 
oceny ofert.  
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31. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację;  
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;  
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;  
2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w punkcie 31.1a SIWZ, również na stronie internetowej Ciechocińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku (www.ctbs.multibip.pl) oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń;  
3) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:  
a) 10 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ;  
b) 15 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;  
4) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 31.3) SIWZ jeżeli:  
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;  
5) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w 
zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii 
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;  
6) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, 
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców;  
7) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację przedmiotu 
zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia 
umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami;  
8) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.  
 
32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:  
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i 
Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie 
określonej w pkt 6.8. oraz 7 SIWZ z zastrzeżeniem pkt 33.2) SIWZ;  
2) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość 
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 33.1) SIWZ za pomocą faksu, pod warunkiem 
niezwłocznego ich potwierdzenia w formie, o której mowa w pkt 33.1) SIWZ;  
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3) zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do potwierdzenia na 
żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu dokumentów, o których mowa w pkt. 33.1) 
SIWZ;  
4) w przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający uzna, 
iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem 
rejestru połączeń urządzenia faksowego);  
5) pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 34 SIWZ;  
6) w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z 
postępowaniem;  
7) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie oraz drogą 
elektroniczną;  
 
34. Udzielanie wyjaśnień:  
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;  
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 34.3) SIWZ;  
3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert;  
4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 34.3) 
SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez 
rozpoznania;  
5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu, o którym mowa w pkt 34.3) SIWZ;  
6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Ciechocińskie  Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku (www.ctbs.multibip.pl);  
7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest Pan 
Andrzej Wojdyło – Prezes Zarządu – pokój nr 2 w siedzibie Zamawiającego.  
8) pytania należy kierować na adres:  
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  ul. Bema 23A  87-720 Ciechocinek 
Fax nr (+48) 54 283 35 77  e-mail ctbs@wl.home.pl 
 
35. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:  
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Ciechocińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku (www.ctbs.multibip.pl) Zmiana treści SIWZ 
stanowi jej integralną część;  
2) Zamawiający  przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej 
Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 
(www.ctbs.multibip.pl);  
3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o 
niekompletnej procedurze lub sprostowania;  
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4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;  
5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach – nie mniej niż 22 dni od dnia przekazania zmiany 
ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;  
6) niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 
(www.ctbs.multibip.pl).  
 
36. Środki ochrony prawnej:  
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.  
36.1. Odwołanie.  
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;  
2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;  
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
c) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
d) odrzucenia oferty odwołującego;  
3) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;  
4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu;  
5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:  
a) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ;  
b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;  
6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Ciechocińskiego Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 
Ciechocinku (www.ctbs.multibip.pl);  
7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 36.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;  
8) 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;  
9) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;  
10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;  
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11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie, 
o którym mowa w pkt 36.1.2) SIWZ;  
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 36.1.11) SIWZ 
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;  
13) na czynności o których mowa w pkt 36.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 
36.1.2) SIWZ;  
36.2. Skarga do sądu:  
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu;  
2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego;  
3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem;  
4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;  
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 zmianę 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.  
 
37. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:  
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  
 
38. Zaliczki:  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 
39. Inne postanowienia  
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów 
ustawy pzp.  
 
40. Spis załączników do  SIWZ 
40.1 Formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 
40.2.Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Ciechocinek, dnia 20.05.2014r.  
  
                                                                                                                    ZATWIERDZAM:  
 
                                                                                                 PREZES ZARZĄDU – Andrzej Wojdyło  
                                                                                                                  (podpis)  

 


