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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.  Zamawiający 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

adres: ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń,  

NIP: 8792045808, Regon: 870635762 

 

2.  Adres do korespondencji 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111 

fax : (56) 653 82 83, 

www.word.torun.pl 

e-mail: sekretariat@word.torun.pl 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ZA.332-7/PN/13 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

3. Tryb postępowania 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego w oparciu o art. 39-46 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości 

szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty do  

5 000 000 euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując 

kurs: 1 euro – 4,0196 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 

grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650) oraz 

zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. 

2) W kwestiach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych  

do niej.  

 

4. Informacje ogólne 

1) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”,  

bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 
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2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  

z późn.zm.) 

2)  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest 

udostępniany zgodnie z art. 96 ustawy oraz zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi  

na jego podstawie. 

3) Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym 

postępowaniem należy kierować na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Toruniu, Polna 109/111, 87 -100 Toruń. 

4)  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę 

powyższego wymogu. Przesłanie pisma na inny adres skutkować będzie nie 

rozpatrywaniem tego pisma, jako nie dostarczonego na właściwy adres. 

5) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną  

z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 

informacji, pytań i wyjaśnień dotyczących SIWZ, modyfikacje SIWZ za pomocą  

faxu nr (56)653 82 83, przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga 

dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa 

się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł 

zapoznać się z jej treścią. 

6) Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 

zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą 

zarejestrowania. 

7)  W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku 

polskim. 

8) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony 

Zamawiającego są Pani Joanna Górska i Pan Jerzy Piątkowski.  Zamawiający zastrzega,  

że obowiązującą formą kontaktu z Wykonawcą jest forma pisemna zgodnie z ppkt 5). 

9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione  

w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia 

postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

b)  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert ,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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10) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 

obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

5. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji 

 1)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż: 

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2)  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy zamieszcza na stronie internetowej, 

 na której udostępniono SIWZ treść wyjaśnień włącznie z opisem zapytania, ale bez 

ujawniania jego źródła. 

3)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania 

spotkania informacyjnego dla Wykonawców. 

4)  Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zastrzega 

sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może 

mieć miejsce przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia 

takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  

i będzie dla nich wiążąca. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie zamieszczona 

na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.  

5)  Jeżeli zachodzi taka potrzeba Zamawiający przedłuża termin składania ofert  

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających  

z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O przedłużeniu 

terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, 

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 

6 ustawy informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszczana jest na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
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II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 

1)  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest rozbudowa 

budynku garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu wraz  

z sieciami.  

 Rozbudowa będzie przebiegać w dwóch etapach : 

I etap obejmujący (wg pozycji Przedmiaru robót) 

1. roboty przygotowawcze (poz. 1-2) 

2. roboty ziemne (poz. 3-24) 

3. stan zerowy – surowy podziemia (poz. 25-32)  

4. stan surowy nadziemia (poz. 33-93) 

5. stan wykończeniowy (poz. 94 -155) 

II etap obejmujący (wg pozycji Przedmiaru robót) 

1. roboty wykończeniowe  

- Systemy fasadowe - okładzina ceramiczna i aluminiowa (poz. 156 – 159) 

Przed rozpoczęciem realizacji należy wykonać projekt wykonawczy obiektu.  

2)  Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy 

stanowiącej Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją projektową, sprawdzić jej 

kompletność i dokonać jej weryfikacji ze stanem rzeczywistym oraz zapoznać się  

z warunkami terenowymi i uwzględnić je w wycenie i terminie realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na 

etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji. 

4) Cena określona w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową  

w rozumieniu przepisów artykułu 632 par. 1  Kodeksu Cywilnego nie podlegającą 

weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac dodatkowych, bez 

których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca 

wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie 

będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. 

5) Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 4, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będącą załącznikiem 

nr 5, pozwoleniem na budowę, którego kopia stanowi załącznik nr 6, kosztorysami 

nakładczymi stanowiącymi załącznik nr 7, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, 
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obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach, w prawie 

budowlanym i innych przepisach związanych z przedmiotem umowy. 

Załączona dokumentacja podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę. Załączniki 

do SIWZ stanowią jej integralną część. Nie wyklucza to obowiązku wykonania robót 

rozbiórkowych i towarzyszących, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby osiągnąć 

gotowości do eksploatacji bez pomniejszenia wartości użytkowej. W zakresie prac do 

wykonania znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby przedmiot umowy 

spełniał zakładaną funkcję oraz te, które wynikają z technologii robót, sztuki budowlanej, 

przepisów prawa budowlanego nawet, jeśli nie było to oddzielnie opisane w SIWZ lub  

w ofercie Wykonawcy wraz z usunięciem wszelkich ewentualnych wad i usterek 

powstałych w trakcie robót i związanych z ich wykonaniem.  

6) Jeżeli Zamawiający opisując przedmiot zamówienia dokonał wskazania na materiały 

konkretnego producenta, w tym zakresie dopuszcza się składania ofert równoważnych. 

Przez ofertę równoważną należy rozumieć użycie materiału innego producenta aniżeli 

wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy 

jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno – 

eksploatacyjne, estetyczne oraz okres i warunki gwarancji. 

7) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres min. 5 lat na przedmiot 

zamówienia z wyłączeniem systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,  

dla których gwarancji udziela producent. W przypadku systemów i urządzeń, dla których 

gwarancji udziela producent, Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z okresem gwarancji 

producenta, jednak nie krótszym niż 24 miesięcy od dnia odbioru inwestycji. 

8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 5 lat rękojmi za wady na przedmiot 

zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi określa projekt umowy stanowiący 

integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

9)  Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - Kod CPV: 

      45000000-7 – Roboty budowlane w zakresie budynków  

 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej  

 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne    

2. Termin wykonania zamówienia 

1)  Termin realizacji zamówienia:   

I etap – do 30 listopada 2013 r. 

II etap – do 30 czerwca 2014 r. 

2)  Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
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3. Wymagania w zakresie realizacji zamówienia  

1) Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, a także za szkody  

w mieniu wyrządzone przy okazji lub w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy. 

2) W trakcie budowy Wykonawca zainstaluje podliczniki poboru energii i wody na swój 

własny koszt.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami 

zawartymi w Polskich Normach, w prawie budowlanym i innych przepisach związanych  

z przedmiotem umowy, a także zgodnie z bieżącymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać stosowne 

atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, muszą 

odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom technicznym, wykonania  

i odbioru robót przedstawionym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

6) W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia 

z eksploatacji (np. instalacji) należy wcześniej pisemnie uzgadniać z Zamawiającym  

w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

7) Złom z demontażu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

8) Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane materiały i urządzenia należy 

wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Pozostałości budowlane i inne odpady należy 

usuwać na bieżąco. Niedopuszczalne jest ich magazynowanie na terenie inwestycji. 

9) Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie dróg komunikacyjnych obiektu.  

10)  Wykonawca jest zobowiązany uruchomić instalacje wykonywane w zakresie przedmiotu 

zamówienia i dokonać ich regulacji, a także przekazać Zamawiającemu odpowiednie 

instrukcje obsługi w tym zakresie (opracować lub dostarczyć opracowania producenta) 

oraz dokonać wszelkich wymaganych rozruchów i przeprowadzić instruktaż dla 

pracowników Zamawiającego.  

11)  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu 

zajmowanego w trakcie inwestycji (stale lub czasowo) do stanu pierwotnego,  

a w szczególności odtworzyć, oczyścić drogi, chodniki, zieleń itp. 
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12)  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwą organizację i koordynację robót 

poprzez zapewnienie kierownictwa robót.  

13)  Wykonawca jest zobowiązany zorganizować plac budowy, w tym zapewnić komunikację, 

instalacje i wszystkie inne czynności niezbędne do właściwego wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i  oznakować prowadzone roboty oraz dbać  

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót 

budowlanych.  

14) Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z  dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126) oraz przedstawić go Zamawiającemu. 

15) Wykonawca jest zobowiązany opracować kompletną dokumentację powykonawczą  

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i przekazać ją Zamawiającemu w terminie 

do dnia przystąpienia do odbioru końcowego , zgodnie z warunkami umowy. 

16) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego. 

17) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kadrę kierowniczą  i  personel z uprawnieniami 

wymaganymi przy realizacji robót zgodnie z zakresem zamówienia. 

18) Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy załączonym do 

SIWZ i stanowiącym jej integralna część.  

 

III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Informacje ogólne 

1)  Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty. 

2)  Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia pod rygorem jej odrzucenia. 

 3)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie 

zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Każdy 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

4)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych lub zawierających propozycje 

wariantowe. 
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5)  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

6)  Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca nie będzie wykonywał za pomocą  

podwykonawców więcej niż 50% robót.   

7)  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

2. Wymagania formalne dotyczące oferty 

1)  Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nie 

ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 

2)  Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim. 

3)  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4)   Każda zapisana strona oferty musi być podpisana (podpis i pieczątka imienna lub czytelny 

podpis) przez Wykonawcę. Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana 

strona) stanowiące oświadczenia Wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany muszą być pod rygorem nieważności podpisane przez 

Wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 

5)  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia 

pełnomocnictwa. 

6)  Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować  

i uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być 

parafowane i spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją. 

7)  Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są 

jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których 

Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy.  

8)  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

3. Zawartość merytoryczna oferty 

1)  Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o dokumentację projektową 

będącą załącznikiem nr 4, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych będącą załącznikiem nr 5 oraz kosztorysy nakładcze stanowiącymi załącznik 

nr 7 do SIWZ i zawierać wartość (cenę ofertową) z podatkiem VAT całego przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem warunków określonych we wzorze umowy stanowiącej 

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2)  Złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje jej 

odrzucenie. 

 

4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty 

1)  Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać  

w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub 

odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie  

(np. podpisane na wszystkich połączeniach). 

 

Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruniu 

ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 

z dopiskiem: 

„Rozbudowa budynku garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Toruniu wraz z sieciami”    

       Nie otwierać przed dniem 18 lipca 2013  roku, godz. 12:00 

 

2)  Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, 

miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 

3)  Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert jest skuteczne, przy czym: 

a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”, 

b)  powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

 

IV.WYMAGANIA I DOKUMENTACJA 
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1. Warunki udziału w postępowaniu 

1)  O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy 

spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że warunek ten 

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wszystkich wykonanych 

robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - o wartości nie 

mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda. Zamawiający uzna za najważniejsze trzy 

roboty o wartości minimum 1 000 000,00 zł polegające na robotach rodzajowo 

zgodnych z opisem przedmiotu niniejszego zamówienia, przy czym przynajmniej 

jedna z tych robót musi dotyczyć remontu lub modernizacji w obiekcie użyteczności 

publicznej. Do wykazu robót najważniejszych Wykonawca ma dołączyć referencje 

oraz dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone.  

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 

dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:  

 - konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,  

 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń,  

które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego (wymagane minimum – 

po jednej osobie  z minimum 5 – letnim doświadczeniem z uprawnieniami 

budowlanymi)  

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana 

będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 

niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna również, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże  posiadanie opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca 
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ubezpieczył budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą 

powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na sumę ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł na cały okres realizacji zamówienia.  

e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy). 

2)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-

nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych 

w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego  

z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

3)  Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu 

nie utrudni uczciwej konkurencji, 

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

prowadzonego postępowania, 

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

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

przedłużenie okresu związania ofertą, 

d) niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

e) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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4) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy tj. określonych  

w niniejszym rozdziale SIWZ, i brak podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy. 

5) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana 

w art.89 ust. 1 ustawy. 

6)  Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu  

i warunków zamówienia ze wszystkimi wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków zamówienia oraz z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7)  W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.  

W dalszej kolejności zostaną ocenione oferty (spełniające warunki formalne) pod 

względem merytorycznym. 

8)  Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana 

na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

1)  Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga się złożenia przez 

Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw  

do wykluczenia – Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ 

3)   Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. -Załącznik nr 3 do SIWZ, 
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4)  Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w formie kserokopii 

dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający 

zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 

przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 

prawdziwości w inny sposób. 

5)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli 

Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 

6)  Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy  

w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy lub złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, 

zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 

uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

7)  Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie przez 

Wykonawców warunków w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

 

3. Oferty wspólne 

1)  Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. 

2)  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3)  Razem z ofertą musi zostać złożone aktualne pełnomocnictwo, oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia, dla ustanowionego pełnomocnika, określające: którego 

postępowania dotyczy, kogo ustanawia pełnomocnikiem, jakie podmioty ubiegają się 

wspólnie o zamówieniem jaki jest zakres umocowania (reprezentowanie w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu  

i zawarcie umowy). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego 
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pełnomocnika, pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki 

określone w Rozdziale III. ust. 2 pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4)  Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. W związku z tym, na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 

1 lit. a-b wymagane jest złożenie dokumentów określonych w Rozdziale IV ust. 2, pkt. 1  

i pkt.2 przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie; pozostałe dokumenty 

wymienione w ust. 2 pkt. 3, 4, 5, Wykonawcy mogą złożyć wspólnie 

5)  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

4. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę poza granicami kraju 

1)   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV, ust. 2 

pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

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

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

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

2)  Dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, ust. 4 pkt. 1 lit. a, i b powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)   Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IV, ust. 4 

pkt. 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

5. Wykonawca załączy do oferty: 

1)  Formularz oferty zgodny w treści z  Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 
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 2) Parafowany, wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, 

3) Dokumenty, o których mowa w części IV SIWZ,  na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w  postępowaniu, oraz w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania. 

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) -  

w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. 

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy – w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) Dowód wniesienia wadium. 

7) Odpowiednio wypełniony zakres części zamówienia, które Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 

8)  Listę 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.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 10 do 

niniejszej SIWZ. 

9)  Szczegółowy kosztorys ofertowy. 

 

V. WADIUM 

1) Wykonawca przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości: 

30 000,00 zł.  

2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach 

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Wadium może być wnoszone 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. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

4) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego : 
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70116022020000000060900897(na przelewie należy umieścić informację - "WADIUM – 

Rozbudowa budynku garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Toruniu wraz z sieciami). 

5) Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 

poręczenia udzielanego 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). należy złożyć w formie oryginału w Wojewódzkim 

Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, pokój nr 5, za poświadczeniem 

godziny złożenia. 

6) Z treści dokumentu wadium wnoszonego w formie, o której mowa w pkt 5 powinno 

wynikać:  

 a)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji, który nie może być krótszy niż    

  termin związania ofertą,   

b) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego.  

7) W przypadku składania oferty wspólnej, z wadium wnoszonego w formie innej niż 

pieniężna musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę wnoszoną przez Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

8) Wadium musi być wniesione nie później niż do terminu wyznaczonego na składanie 

ofert. 

9) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie 

wykluczony z postępowania. 

10) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11) Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza po zawarciu umowy. 

12) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 
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13) Zamawiający będzie żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium zgodnie z zapisem w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci 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. 

15) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni,  

że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

16) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

VI.KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Kryteria wyboru oferty 

1)  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne  

z przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie zostały 

odrzucone. 

2)  Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto ofertowa zgodnie z definicją 

najkorzystniejszej oferty (waga kryterium 100%). 

3)  Dla dokonania oceny ofert Zamawiający porównywał będzie oferowane przez 

Wykonawców w formularzu ofertowym ceny brutto za realizację całego przedmiotu 

zamówienia. 

Cena ofertowa 

- max. 100 pkt 

- waga kryterium 100 % 

4)   Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona 

poprzez podzielenie najniższej ceny ofertowej przez cenę oferty rozpatrywanej  

i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100, zgodnie z wzorem: 
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        Cmin 

 OCENA PUNKTOWA =                               x 100 punktów x 100 % 

     Cx  

 gdzie:  

   Cmin  – najniższa cena spośród złożonych ofert brutto 

   Cx – cena brutto badanej oferty 

5)  Ofercie, w której cena będzie najniższa Zamawiający przyzna 100 punktów. Tak obliczona 

liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium wynoszącą 100%. 

6)  Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wskazanym wyżej 

wzorem. 

7)  Ocenę ostateczną stanowić będzie ilość punktów przyznanych według powyższego 

kryterium. 

 

2. Sposób obliczania ceny 

1)  Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki  

w tym koszt zakupów materiałów budowlanych, robocizny, transportu, usług 

gwarancyjnych, wykonania (ewentualnych) pomiarów, prac przygotowawczych, 

zabezpieczających i porządkowych oraz innych elementów zamówienia, a także koszty 

związane z ewentualnym ryzykiem wynikającym z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

W związku z tym Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną na 

terenie, na którym realizowane będzie zamówienie. Kosztorys nakładczy ma jedynie 

charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy obliczenia wynagrodzenia ofertowego. 

2) Załączony do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy nie może stanowić podstawy do 

zmiany wynagrodzenia wynikającego ze złożonej przez Wykonawcę oferty. 

 Jedyną i wiążącą dla Wykonawcy i Zamawiającego jest cena wynikająca ze złożonego 

przez Wykonawcę formularza ofertowego.  

 Wszystkie podane ceny jednostkowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty 

zaproponowane przez Wykonawcę. W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez 

Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez 

Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, w tym np. inwentaryzacja powykonawcza, 

zajęcia terenu, pomiary np. elektryczne i inne wymagane, wg stanu prawnego na dzień 

wszczęcia postępowania, sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  
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Brak wyszczególnienia w kosztorysie ofertowym tych pozycji oznaczać będzie, że są one 

zawarte w kosztach ogólnych Wykonawcy.  

3) Zamawiający informuje, że do oceny ofert przyjmuje prawidłowo podaną cenę brutto bez 

względu na sposób jej obliczenia. Należy podać cenę oferty jako jedną kwotę zawierającą 

w sobie wynagrodzenia z tytułu wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia. 

Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości 

zależne od wielkości zamówienia. 

4)  Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

ceną wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 

5)  Cena za realizację przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji zatem musi 

być tak skalkulowana z uwzględnieniem między innymi możliwości zmiany podatku VAT 

aby wartość i cena były stałe do końca trwania umowy. 

6)  Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie 

rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej Specyfikacji 

dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

7) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po 

przecinku. W przypadku, gdy w mianowniku będzie należało zastosować liczbę 0, 

Zamawiający do celów rachunku zastosuje liczbę 0,01. 

 

VII. TERMINY 

1. Termin związania ofertą 

1)  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2)  W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3)  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest wiążąca. 

 

2. Termin składania i otwarcia ofert 

1)  Oferty należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,  

ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń do dnia 18 lipca 2013 r. do godz. 12:00 pod rygorem 

zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny 

opóźnienia. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

      
 
    SIWZ –ZA.332-7/PN/2013                                                                                             Strona 21                                                                                         

 

2)   Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data  

i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data 

stempla pocztowego (nadania). 

3)  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

4)  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 lipca 2013 r. o godz. 12:10  

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu przy ulicy Polnej 109/111, 87-100 

w Toruniu w Sali konferencyjnej nr 26.  

 

VIII.OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert 

1)  Otwarcie ofert jest jawne. 

2)  Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3)   Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem przez członków komisji przetargowej 

oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców nienaruszalności kopert, wraz z policzeniem 

otrzymanych ofert. Podczas otwarcia ofert zostanie stwierdzone czy oferta została 

złożona w terminie. 

4)  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące ceny poszczególnych 

ofert. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5)  Oferty otwierane będą według następującego porządku: 

a)  koperty oznaczone napisem „Wycofanie”. Oferty pierwotne względem ofert 

wycofanych nie będą otwierane, 

b)  koperty oznaczone napisem „Zmiana”. Oferty pierwotne względem ofert 

zmienionych nie będą otwierane, 

c)  koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały

  zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 

6)  Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 

otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 
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2. Badanie ofert 

1)  W części niejawnej Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert nie odrzuconych 

zgodnie z kryteriami podanym w Rozdziale VI. ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3)  Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie treści oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

3. Poprawianie oczywistych omyłek 

1)  W razie konieczności, Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie 

oraz omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 

2)  O dokonaniu poprawek, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 

 

4. Odrzucenie oferty 

1)  Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany 

jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

2)  Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy, 

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 lub niezaproszonego do składania ofert, 

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, 

h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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5. Wybór oferty najkorzystniejszej 

1)  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z ustalonym kryterium 

wyboru. 

2)  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na 

fakt, iż zostaną złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wskazując 

jednocześnie termin, do którego złożenie tych ofert ma nastąpić. 

3)  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach, 

4)  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

i o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)  

i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1) Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3) Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

 kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

4) Formy zabezpieczenia określone w ust. 3 mogą być zmienione przez Wykonawcę na 

jedną  

lub kilka form, o których mowa w ust. 3,  przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia. 

5) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: 

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia  

 wykonania przez Wykonawcę zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15. dniu  

 po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

X. ZAWARCIE UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy 

1)  Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie 

istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 

2)  Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych  

w projekcie umowy. 

3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy. 

 

2. Podpisanie umowy z Wykonawcą 

1)  Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone 

Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

2)  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z terminami i warunkami określonymi w art. 94 ustawy. 

3)  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia konieczności dokonania zmian uzasadnionych zmianą przepisów prawa oraz 

w zakresie: 
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a) terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności  

       o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania  

oferty w szczególności:  

- wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację    

przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie 

nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, 

takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje 

społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne. 

- przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego 

zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 

b) sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli wynikać to będzie                  

z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć  

w chwili składania oferty w szczególności zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

4)  Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron. 

5)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielnie zamówienia 

1)  Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.  

W przypadku uznania zasadność ci przekazanej informacji, Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa powyżej,  

nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 
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3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4)  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, a więc w niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 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. 

5)  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6)   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

7)  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2. 

8)  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

10)   Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się: 
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w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

11)  Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 

o umowie ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

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

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 

uzasadnieniem; 

 b)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo 

- opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej reki; 

c)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

-  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo 

-  zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki albo zapytania o cenę. 

12) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. 

zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli Prawo zamówień publicznych nie 

stanowi inaczej. 

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Załącznik nr 1 –   Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2a –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 2b –   Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu  

  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

Załącznik nr 3 -  Wykaz robót budowlanych   
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Załącznik nr 4 –   Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 5 –   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Załącznik nr 6 –   Pozwolenie na budowę  

Załącznik nr 7 –  Kosztorysy nakładcze 

Załącznik nr 8 –  Projekt umowy 

Załącznik nr 9 –  Zakres rzeczowy usług powierzonych do wykonania podwykonawcom 

Załącznik nr 10 -   Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


