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Zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 19, poz. 177) 
oraz spełniającym wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego.    
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony – art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
CPV: 74.26.20.00-3, 74.23.18.00-5, 74.23.15.40-4 
 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie przez Wykonawcę roli Inżyniera 
zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę” opublikowanymi przez FIDIC oraz funkcji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu Gospodarka 
odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 dla Zadania nr 1 
„Rozbudowa Zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych” . 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III 
niniejszej SIWZ.    

 

5. Zamówienia częściowe 
 
1. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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6. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

8. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2010. 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 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 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich), 

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 177 z 
późn. zm).1 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 

a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

                                                 
1 W dalszej części niniejszej IDW zwrot „ustawa Prawo zamówień publicznych” będzie zastępowany przez 

Zamawiającego zwrotem u.p.z.p.    
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w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów 
zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary) 

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W 
szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny 
i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

a) wskaże do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej następujące 
osoby lub podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: 

•  Inżyniera technologa – niniejsza osoba ma posiadać następujące 
doświadczenie i kwalifikacje wykształcenie wyższe techniczne, 
minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 
lat doświadczenia przy realizacji podobnych do niniejszego 
przedmiotu zamówienia obiektów i instalacji gospodarki 
odpadami. Przez podobne obiekty i instalacje rozumie się: 
składowiska odpadów lub sortownie odpadów lub kompostownie 
odpadów.  

Niniejsza osoba musi biegle władać językiem polskim w mowie i piśmie 
albo Wykonawca zapewni dla niej usługi tłumacza. 

 

•  Inżyniera rezydenta– niniejsza osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów) wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu 
zawodowego, minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym 
co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru lub 
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kierownik budowy przy realizacji obiektów z dziedziny ochrony 
środowiska. Przez obiekty z dziedziny ochrony środowiska 
rozumie się obiekty gospodarki odpadami lub obiekty gospodarki 
wodno-ściekowej.  

Niniejsza osoba musi biegle władać językiem polskim w mowie i piśmie 
albo Wykonawca zapewni dla niej usługi tłumacza. 

 

•  Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych – niniejsza osoba ma 
posiadać następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z przynależnością do 
właściwej izby samorządu zawodowego, minimum 10 lat 
doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat 
doświadczenia jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy.  

Niniejsza osoba musi biegle władać językiem polskim w mowie i piśmie 
albo Wykonawca zapewni dla niej usługi tłumacza. 

 

•  Inspektor nadzoru robót elektrycznych – niniejsza osoba ma 
posiadać następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów) wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu 
zawodowego, minimum 10 lat doświadczenia zawodowego.  

Niniejsza osoba musi biegle władać językiem polskim w mowie i piśmie 
albo Wykonawca zapewni dla niej usługi tłumacza. 

 

•  Specjalista ds. ekonomicznych – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
minimum 10 lat doświadczenia zawodowego jako ekonomista. 
Ponadto osoba ta ma posiadać doświadczenie w rozliczaniu robót 
budowlano-montażowych, sporządzania raportów finansowych 
przy minimum jednym projekcie o wartości co najmniej 20 000 000 
PLN. 

Niniejsza osoba musi biegle władać językiem polskim w mowie i piśmie 
albo Wykonawca zapewni dla niej usługi tłumacza. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  
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zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW oraz następujące 
dokumenty:  

Osoba Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 

Inżynier technolog CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej IDW), z którego jasno wynika wymagane 
doświadczenie zawodowe 

Inżynier rezydent a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynika wymagane 
doświadczenie zawodowe 

Inspektor nadzoru 
robót 
ogólnobudowlanych 

a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynika wymagane 
doświadczenie zawodowe 

Inspektor nadzoru 
robót elektrycznych 

a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynika wymagane 
doświadczenie zawodowe 

Specjalista ds. 
ekonomicznych 

CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej IDW), z którego jasno wynika wymagane 
doświadczenie zawodowe 

 

b) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla kontraktu, którego 
przedmiotem był obiekt z dziedziny ochrony środowiska o wartości bez 
podatku VAT co najmniej 20 000 000 PLN (w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku dla usług dokonanych w innej walucie niż PLN 
Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia 
wszczęcia postępowania). Jako doświadczenie równoważne Zamawiający 
uzna również pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z „Warunkami 
kontraktowymi” opublikowanymi przez FIDIC dla kontraktu, którego 
przedmiotem był obiekt z dziedziny ochrony środowiska o wartości bez 
podatku VAT co najmniej 20 000 000 PLN (w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku dla usług dokonanych w innej walucie niż PLN 
Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia 
wszczęcia postępowania). Przez obiekty z dziedziny ochrony środowiska 
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rozumie się obiekty gospodarki odpadami lub obiekty gospodarki wodno-
ściekowej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW 
oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, 

 

4) złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa 
powyżej w pkt. 9.1.1) i 9.1.2), składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w  
pkt. 9.1.1).a), 9.1.2).b) i 9.1.2).c), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione zgodnie z prawem 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; 
c) 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; 

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w  
pkt. 9.1.2).a) Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
u.p.z.p.  

Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2.1).a), 9.2.1).b), 9.2.2) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.1).c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym 
punkcie powyżej 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. 

Osoby będące obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej podlegają art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn. zm.), czyli muszą spełniać 
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warunki do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamiast kopii uprawnień budowlanych osoby te 
winny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania czynności 
odpowiadających samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie. Pozostałe 
dokumenty należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 9.1.3). 

3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 
formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych powyżej. Z treści załączonych dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. O ile 
zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania to 
Zamawiający na mocy art. 26 pkt 3 i 4 ustawy: wzywa wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa 
także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie 
zamówienia.  

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto 
tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa 
konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są 
oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 
zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 

1. okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania 
umowy z Zamawiającym, 
2. ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 
3. ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
4. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 
5. zakaz zmiany w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 

11. Wadium 
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1. Wysokość wadium. 
 
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: 
 

50 000  zł  
 

 
2. Forma wadium. 
 
1) Wadium może być wniesione w 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.). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 

poręczeń (z wyłączeniem poręczeń pieniężnych), gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) stwierdzenie, że jest nieodwołalna, 
f) zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego zapłacenia pełnej kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

•  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
•  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”; 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
 

Bank Pekao SA I/O Toruń     21 1240 4009 1111 0000 4484 3247 
 
z adnotacją „WADIUM przetarg nieograniczony na Inżyniera Kontraktu” 
 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
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2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 
należy złożyć w: ofercie. 

 
4. Termin wniesienia wadium. 
 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym 
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
 
 
5. Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
u.p.z.p.   

 
 
6. Utrata wadium. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
   

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z 
realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w EURO. Podatek VAT naliczony na fakturze 
wyrażony będzie wyłącznie w PLN i płatność również dokonywana będzie w 
PLN. 
Zamawiający posiada indywidualne zezwolenie dewizowe na zawarcie umowy i 
dokonanie rozliczeń w EUR dla płatności finansowanych ze źródeł krajowych, 
natomiast rozliczenia dokonywane ze środków Funduszu Spójności objęte są 
ogólnym zezwoleniem dewizowym w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
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3 września 2004 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 154, poz. 
1273 z pózn zm.) 
Wykonawca krajowy wystawia fakturę podając kwotę netto w EURO i PLN (wg. 
średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury), podatek VAT jedynie w PLN. 
Wykonawca zagraniczny nie będący płatnikiem podatku VAT wystawia fakturę tylko 
w EURO, bez podatku VAT. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe. 
 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane 
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.     

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co 
najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.   

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 
2. Forma oferty. 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 7 egzemplarzach (1 
oryginał+6 kopii – kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę 
pisemną i format nie większy niż A4. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert w formie elektronicznej. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 
oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
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3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

 
3. Zawartość oferty. 
 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej IDW, 

c) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, 

d) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW,  

e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.  

g) potwierdzenie wniesienia wadium, 
h) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW, 

 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do nieniejszej IDW), iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 
 
1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ oraz umieści odpowiedź na stronie internetowej 
www.mpo.torun.pl, na której udostępniono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający 
nie ujawni źródła zapytania. 
 
2. Zmiany w treści SIWZ. 
 
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 

przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz 
umieści odpowiedź na stronie internetowej www.mpo.torun.pl, na której 
udostępniono SIWZ.  

2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a 
także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Przedłużając termin składania 
ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 u.p.z.p. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. 
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16. Zebranie Wykonawców. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

 
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z 
Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pan Andrzej Białoskórski, tel. nr +48 56 63 98 
169 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -  Pani Renata 
Markiewicz, tel. nr +48 56 63 98 166 
 

 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

pokój nr 306  w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  25.09.2006 r. do godz.  12.00 
 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco: 
 

"Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
Oferta w postępowaniu na pełnienie roli Inżyniera zgodnie z „Warunkami 
kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę” opublikowanymi przez FIDIC w ramach 
realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 
2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 2 „Inżynier kontraktu” 
Nie otwierać przed dniem:  25.09.2006 godz. 12.15" 

 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
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2. Zmiana złożonej oferty. 
 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 
pokój nr 209   
 

W dniu  25.09.2006 r. o godz.  12.15 
 

21. Tryb otwarcia ofert  
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  
odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

 
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone 
do oferty. 

 
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 

obecnym: 
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) informacje dotyczące ceny oferty zawartej w formularzu ofertowym.   

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 
przetargowego.  
 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 
21.4.2)-3) niniejszej IDW.  
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22. Zwrot oferty bez otwierania. 

   
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

23. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 
zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty 

wadium.  
 
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 

tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

   

24. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w EURO. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.     
 
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

 

25. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
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2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i 
ich znaczenie: 

 
 

l.p. 
 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1)  Cena oferty ( C ) 100 % 100 punktów 
 

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 
1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiajacy w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Zamawiający utworzy listę rankingową ważnych ofert według rosnących cen 
(brutto) zawartych w formularzu ofertowym. 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z pierwszą lokatą na liście tj. oferta z 
najniższą ceną (porównanie do drugiego miejsca po przecinku - groszy). 
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.  
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

26. Oferta z rażąco niską ceną. 
 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. Zamawiajacy odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne 
dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
4. Zamawiający zawiadomi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisję 
Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską 
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cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca w terminie 
wyznaczonym nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu 
przepisów o postepowaniu w sprawch dotyczących pomocy publicznej. 
 

27. Uzupełnienie oferty.  
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty 
zawierajace błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

28. Tryb oceny ofert.  
 
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
3) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 
u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane 
przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod 
rygorem odrzucenia oferty.  

 
 
2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
  
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, 
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować 
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będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z 
art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 
 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie po wyborze najkorzytniejszej oferty 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z 
niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

30. Odrzucenie oferty 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie niezwłocznie po wyborze 

najkorzytniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzytniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty podając 
nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej 
wyboru. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu Zamawiający zamieści 
również na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na 
tablicy ogłoszeń.  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego w celu zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik to jest on zobowiązany przedłożyć w dniu podpisania umowy 
Zamawiającemu przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo, jeżeli nie 
zostało ono wcześniej złozone wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być 
sporządzone na piśmie i musi wskazywać zakres czynności prawnych, do których 
został upoważniony pełnomocnik. Wykonawca lub osoba upoważniona do 
podpisywania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winna legitymować się 
dokumentem tożsamości umożliwiającym jego identyfikację. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie 
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia.  

 
1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą, 

3) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej; 

4) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej;  

5) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

6) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
7) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ, 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.   

  
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej 

SIWZ.  
  

33. Unieważnienie postępowania  
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 

sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 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. 

  

34. Środki ochrony prawnej 
 
1. Informacje ogólne. 
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1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 niniejszej IDW są: 
a) protest, 
b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., 
c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 

2-3 u.p.z.p. 
d) Zamawiającemu.   

 
2. Protest. 
 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany 
na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego na 
zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.   

 
3. Odwołanie. 
 
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując 
jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Szczegółowo kwestie 
odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184-193 u.p.z.p. 
 
4. Skarga do sądu. 
Skarga do sądu przysługuje na wyrok zespołu arbitrów oraz na postanowienia 
zespołu arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie 
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.194-198 u.p.z.p.  

  

35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami. 

 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza 
porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. Jedynie dopuszcza się 
prowadzenie korespondencji z zakresu art. 38 u.p.z.p. faksem, przy czym 
Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania przez 
Wykonawców i Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 
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Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 7.00-15.00. Za 
skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do 
Zamawiającego na wskazany w IDW numer faksu. 
 

36. Podwykonawstwo. 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw 
proponowanych podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu 
Oferty.   

37. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
r. (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny. 

 

38. Wykaz załączników do niniejszych IDW.  
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
l.p. Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.  
3.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o informacjach stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych usług.  
5.  Załącznik nr 5 Wzór CV. 
6.  Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 

zamówienie. 
 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 
14 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.   
 
 



 25 

Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 
zamówienie. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-2/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
l.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności 
Kwalifikacje 

1)     
2)     
3)     
 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowo
ść  

i  data 
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Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych usług.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-2/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa 
usługi 

Wartość  
w PLN 

Przedmiot usługi  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Odbiorca  
(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy2  

Uwagi 

1.         
2.         
3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego 
wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ó

w)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 

                                                 
2 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 5 - wzór CV.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-2/06 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

CURRICULUM VITAE 
 
Rola proponowana w projekcie:………………………………………………………… 
 
1. Nazwisko: 
2. Imiona: 
3. Data urodzenia: 
4. Narodowość: 
5. Wykształcenie: 
 
Instytucja (data od – data do) Uzyskane stopnie i dyplomy 
  
 
6. Znajomość języków (1-znakomita, 5 podstawowa) 
 

Język  Mówienie Pisanie 
    
 
7. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 
8. Inne umiejętności: 
9. Obecne stanowisko: 
10. Kluczowe kwalifikacje: 
11. Doświadczenie zawodowe: 
 

Data od – data do Miejsce Przedsiębiorstwo Stanowisko Opis 
     
 
12. Informacje dodatkowe: 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ó

w)  

Miejscowość  
i  data 

      
      



Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: GO/ZP-16-2/06 
 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

pełnienie roli Inżyniera zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
Wykonawcę” opublikowanymi przez FIDIC w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 2 „Inżynier kontraktu” 

CPV: 74.26.20.00-3, 74.23.18.00-5, 74.23.15.40-4 

ZAMAWIAJĄCY 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA 

Spółka z o. o. 
87-100 TORUŃ 

UL. GRUDZIĄDZKA 159 
NIP 879-016-92-80 REGON 870525973 KRS 0000151221 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 
NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 
 
SIEDZIBA........................................................................ul. ......................................................................... 
 
NR TELEFONU ................................................................  NR FAKS ...................................................................................... 
 
NIP .................................  REGON ................................................. KRS ......................................... 
 
 
CENA OFERTY NETTO – [EURO] 

- cyfrowo: 
- słownie: 

 
 

% PODATKU VAT 
 
     WARTOŚĆ PODATKU VAT – [EURO] 

- cyfrowo: 
- słownie: 

22% 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
 

CENA OFERTY BRUTTO – [EURO] 
- cyfrowo: 
- słownie: 

 
 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
  

 
Podpis WYKONAWCY 
 
Data złożenia oferty: 
 

strona 1 



 
Znak: GO/ZP-16-2/06 

2) Oświadczam, że: 
 

- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń, 

- uważam się za związanego ofertą przez okres …….. dni wskazany w SIWZ, 
- zapoznałem się z treścią umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuję się do 

zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w przypadku gdyby uznano moją 
ofertę za najkorzystniejszą, 

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

- składam niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]1, 

-  nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

- [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:  

l.p. Nazwa części zamówienia  Nazwa podwykonawcy 

a)   

b)   

 
 
........................... dnia ...................................... 

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

[pieczęć i podpis Wykonawcy ] 

 
Załącznikami do niniejszego formularza cenowego stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
6. ........................................................................................................................................... 
7. ........................................................................................................................................... 
8. ........................................................................................................................................... 
9. ........................................................................................................................................... 

     10.  .......................................................................................................................................... 
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1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ubiegającego się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w sprawie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
Znak:  GO/ZP –16-2/06      

 

Przedmiot zamówienia: pełnienie roli Inżyniera zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla 
urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” opublikowanymi 
przez FIDIC w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 
2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 2 „Inżynier kontraktu” 
 
Ja, niżej podpisany............................................................................................................................ 

[imię i nazwisko] 
 
jako upoważniony do reprezentowania dostawcy/firmy............................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 

 

 

 

oświadczam, że: 

 

1. posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24. ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

........................................................................................ 
[podpis] 

 
 

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

 


