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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Toruńska Infrastruktura Sportowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Toruniu, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości obiektów Toruńskiej 

Infrastruktury Sportowej Sp z o.o. w Toruniu: 

Pakiet A - Hotel Meeting i pomieszczenia administracji przy ul. Gen. J. Bema 73 – 89 w Toruniu 

Pakiet B - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu  

z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SIWZ” oraz w jej załącznikach. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, Kodeks cywilny. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa 

ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  
5. Niniejszą SIWZ Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.tis.torun.pl/ 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości 

obiektów Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o. w Toruniu: Hotel Meeting i 

pomieszczenia administracji przy ul. Gen. J. Bema 73 – 89 w Toruniu oraz Międzynarodowe 

Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu,, 

2. Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień  

(CPV): 90.91.12.00-8. 

3. Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ – 

Opis Przedmiotu Zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części: 

Pakiet A - utrzymanie czystości w Hotelu Meeting i pomieszczenia administracji przy ul. Gen. 

J. Bema 73 – 89 w Toruniu  

Pakiet B - utrzymanie czystości w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży  

przy ul. Łokietka 3, 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm (nazw) podwykonawców (o ile 

są już znane). Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich 
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zmianach danych, dotyczących podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. W przypadku braku oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie 

realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 

11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zmawiający określa, iż usługi wskazane w załączniku nr 3 

do niniejszej SIWZ powinny być wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy. Zastrzeżenie to nie dotyczy usługi sprzątania po imprezach masowych, 

imprezach wieczorno-nocnych i innych imprezach wskazanych w tym załączniku. 
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 1 stycznia 2019 r. 

do dnia 31 grudnia 2019 r., chyba że procedura przetargowa ulegnie przedłużeniu i zawarcie 

umowy nie będzie możliwe przed 01.01.2019 r., wówczas termin wykonania zamówienia: 

od dnia następnego po zawarciu umowy do 31.12.2019 r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

PZP; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający 

nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy wg reguły: spełnia / nie spełnia. 

1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej  – Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy wg reguły: spełnia / nie spełnia. 

1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że: 

Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje 

zrealizowanie lub realizowanie (w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych) – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie – 

co najmniej 

Dla Pakietu A: 

jednej usługi polegającej na utrzymaniu czystości w podobnym obiekcie 

publicznie dostępnym o powierzchni niemniejszej niż 1000 m², o wartości tej 

usługi nie mniejszej niż 70.000,- zł. brutto w okresie 12 miesięcy, 
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Za obiekty podobne Zamawiający uzna hotele, pensjonaty, hostele, domy 

wczasowe, placówki służby zdrowia – zakłady opiekuńczo lecznicze. 

 

Dla Pakietu B: 

 jednej usługi polegającej na utrzymaniu czystości w podobnym obiekcie 

publicznie dostępnym o powierzchni niemniejszej niż 1000 m², o wartości tej 

usługi nie mniejszej niż 70.000,- zł. brutto w okresie 12 miesięcy, 

Za obiekty podobne Zamawiający uzna hotele, pensjonaty, hostele, domy 

wczasowe, placówki służby zdrowia – zakłady opiekuńczo lecznicze. 

 

W wypadku Wykonawcy składającego ofertę na pakiet A i B w celu wykazania 

spełnienia powyższego warunku wystarczy wykazanie, iż zrealizował bądź 

realizuje jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w podobnym obiekcie 

publicznie dostępnym o powierzchni niemniejszej niż 1000 m², o wartości tej 

usługi nie mniejszej niż 70.000,- zł. brutto rocznie. 

Za obiekty podobne Zamawiający uzna hotele, pensjonaty, hostele, domy 

wczasowe, placówki służby zdrowia – zakłady opiekuńczo lecznicze. 

 

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje przynajmniej: 

Dla Pakietu A: 

 czterema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć w jego wykonaniu, 

Dla Pakietu B: 

 czterema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć w jego wykonaniu, 

 

W wypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część w celu 

spełnienia wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu będzie on musiał 

wykazać się dysponowaniem przynajmniej sumą osób wskazanych 

dla poszczególnych pakietów, na które składa ofertę. 

Za obiekty podobne Zamawiający uzna hotele, pensjonaty, hostele, domy 

wczasowe, placówki służby zdrowia – zakłady opiekuńczo lecznicze.  

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje przynajmniej ośmioma 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego 

wykonaniu, 

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy oraz dokumentów wg reguły: spełnia / nie spełnia. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych 

w rozdziale V SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 



 5 

Wykonawcy z postępowania.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie 

tych podmiotów winno być złożone w oryginale. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

ETAP I  

1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(załącznik nr 1 A i 1 B do SIWZ); 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia; 

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie 

innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno 

być złożone w oryginale);  

1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także 

oświadczenie, o którym mowa  w rozdz. V pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ, dotyczące tych 

podmiotów. 
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ETAP II 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ) Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

ETAP III (złożenie dokumentów na wezwanie Zamawiającego) 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.:  

3.1 brak podstaw wykluczenia: 

a)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

3.2. na spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu (załącznik nr 6); 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 

w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca 

nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 

 

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1126). 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V SIWZ, oświadczeń lub 
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dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane (…), o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

 

UWAGA: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 3.1: 

1) w zakresie 3.1.a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te  powinny być 

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

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

(dokumenty te  powinny być wystawione odpowiednio do zakresu, nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert). 

8. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1: 

8.1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający 

w szczególności cenę ofertową, oświadczenie o kryteriach gwarancji i terminu 

oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa; 

8.2 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

9. Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 

do SIWZ  w formie załączników w kolejności wskazanej w tym Formularzu. 

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 

dokumentu za zgodność z oryginałem). 

11. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y 

nie wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 

przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność 

z oryginałem kopii. 

12. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu  

w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) 

i nieuzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 
13. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów. 
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Załączniki do oferty należy złożyć w kolejności wg Formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/ne 

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 

upoważnionego/ych  przedstawieciela/li Wykonawcy. 
5.1. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy 

(patrz również pkt 11 rozdz. V SIWZ - wymogi formalne pełnomocnictwa).  

5.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

5.3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem 

kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

ponumerowana kolejnymi numerami.  

7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę 

Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć, zszyć wszystkie 

strony oferty na co najmniej dwie zszywki itp. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej  identyfikację.  

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane.  

9.1 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. 

zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 

9.2 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym 
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a wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, należy załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie 

ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 
9.3 Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 

9.4 Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. 

9.5 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9.6 Udostępnianie ofert odbywać się będzie po złożeniu prośby skierowanej 

do Zamawiającego. 

 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Prawo zamówień publicznych. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

11.1 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku 

do Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie, 

którego treść zawiera załącznik 1A i 1B, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie,  

11.2 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą 

udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy 

oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy. 

11.3 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie, 

11.4 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy 

konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 

 

  Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

 

11.5 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem (liderem), 

11.6 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się 

na „Wykonawcę” w miejscu, np.: nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

 

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM. 
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VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem 

terminu składania oferty. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w terminie 

do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 1300. 

 

1.1 Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej: 

 

Toruńska Infrastruktura Sportowa Spółka z o.o. 

ul. Gen. J. Bema 73-89 

87- 100 Toruń 

i oznaczone hasłem: 

„Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości obiektów Toruńskiej Infrastruktury 
Sportowej Sp z o.o. w Toruniu: Pakiet …………(wpisać właściwy)” 

 
NIE  OTWIERAĆ PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OTWARCIA OFERT  

16 listopada 2018 r. godz. 13:15 

 

1.2 Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w punkcie 1.1 oraz wskazać oznaczenie 

Wykonawcy składającego ofertę. 

1.3 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca. 

1.4  Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 

1.5  W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwróci 

ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2018 roku o godz. 13:15, w siedzibie 

Zamawiającego w sali nr 118 (sala szkoleniowa nr 1) przy ul. Gen. J. Bema 73-89 

w Toruniu. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP. 

4.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://bip.tis.torun.pl/ 

informacje dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

LUB DOKUMENTÓW. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila na adres:  

W zakresie Pakietu A – b.ciasto-cytowicz@tis.torun.pl 

W zakresie Pakietu B – w.konrad@tis.torun.pl 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

W zakresie Pakietu A – Pan Błażej Ciasto-Cytowicz 

W zakresie Pakietu B – Pani Wiesława Konrad 

4. 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 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. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 4. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 

a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia. 

8.1 Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego. 

8.2 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

do wprowadzenia tych zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

XI. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY. 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 

poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg tych samych zasad, jak 

składana oferta (patrz rozdział IX niniejszej SIWZ), tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio 

oznakowanej, z dopiskiem „ZMIANA”. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) 

z napisem na kopercie „WYCOFANE”. 

5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 

poprawności postępowania oferty wycofane nie będą otwierane. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

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

tj. wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym także koszty związane z ewentualnym ryzykiem wynikającym 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

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

przez Wykonawcę formularza ofertowego. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

Cena powinna zostać wyrażona w złotych polskich, zarówno cyfrowo jak i słownie. 
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XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 

A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena ofertowa winna być 

określona w PLN. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  

 
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami i przypisanymi im 

wagami: 

 

1) cena łączna oferty       waga kryterium:  60  % 

2) jakość usługi                         waga kryterium:  40  % 
 

2.    Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 

przyznawane będą punkty według niżej określonych zasad. 

 

Poszczególnym kryteriom nadaje się wartości punktowe w granicach: 

1)  cena  łączna oferty         do 60 punktów  

2)  jakość         od 0 do 40 punktów 

 

Kryterium I – cena łączna oferty 

 

Punkty za pierwsze kryterium oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, 

przypisując jej 60 punktów; 

 

Liczba punktów w kryterium „cena łączna oferty” będzie wyliczona wg następującego wzoru: 

 

                      Cmin 

Kc =      --------------- x  60 pkt 

       Cbad 

 gdzie: 

 Kc – liczba punktów w kryterium „cena łączna oferty” 

 Cmin – najniższa oferowana cena łączna 

 Cbad – cena łączna oferty badanej  

 

Kryterium II – jakość usługi  

 

Punkty za kryterium „jakość usługi” przyznaje się Wykonawcy w następującej ilości: 

 - jeżeli zaoferuje przeprowadzanie kontroli stanu czystości, to jest jakości świadczenia usług 

sprzątania, przynajmniej dwa razy w tygodniu przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad 

realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy (kontrola ta zostanie udokumentowana każdorazowo 

wpisem do zeszytu czystości obiektu) – 25 punktów,  
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„TAK”:  Ks = 25 pkt  

 

albo  

 

„NIE”:      Ks = 0 pkt  

          

 gdzie: 

 Ks – ilość punktów w podkryterium „kontrola stanu czystości” 

„TAK” – oznacza przypadek, w którym  Wykonawca zaoferuje przeprowadzanie kontroli stanu 

czystości, to jest jakości świadczenia usług sprzątania, przynajmniej dwa razy 

w tygodniu przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia 

ze strony Wykonawcy (kontrola ta zostanie udokumentowana każdorazowo wpisem 

do zeszytu czystości obiektu) 

„NIE” – oznacza przypadek, w którym Wykonawca nie zaoferuje kontroli stanu czystości, to jest 

jakości świadczenia usług sprzątania, przynajmniej dwa razy w tygodniu przez osobę 

sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia ze strony 

 

- jeżeli zaoferuje gotowość świadczenia za dodatkową odpłatnością usług nie objętych 

wynagrodzeniem ryczałtowym, ale związanych z utrzymaniem czystości, takich jak drobne 

naprawy instalacji wodnokanalizacyjnych w obiekcie (baterie łazienkowe, sitka, perlatory, 

natryski) udrożnianie zapchanych odpływów urządzeń sanitarnych w toaletach obiektu: zlewów, 

pisuarów, muszli klozetowych – 15 punktów 

W przypadku zaoferowania takiej gotowości Wykonawca zobowiązany będzie wówczas 

w umowie do świadczenia ww. usług wg stawki 25,- zł/roboczogodzinę pracownika, w ilości 

zależnej od bieżących potrzeb w obiekcie 

 

„TAK”:  Kd = 15 pkt  

 

albo  

 

„NIE”:      Kd = 0 pkt  

          

 gdzie: 

 Kd – ilość punktów w podkryterium „usługi dodatkowe” 

„TAK” – oznacza przypadek, w którym  Wykonawca zaoferuje usługi dodatkowe 

„NIE” – oznacza przypadek, w którym Wykonawca nie zaoferuje usług dodatkowych 

 

Łączna liczba punktów w kryterium „jakość usługi” będzie przyznana w następujący sposób: 

 

Kj = Kd + Ks 

 

 

Kj – ilość punktów w kryterium „jakość usługi” 

 

Liczba punktów w kryterium „jakość usługi” nie przekroczy 40 punktów: 
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Łączna liczba punktów przyznanych dla danej oferty będzie wyliczona wg następującego wzoru: 

 

P = Kc + Kj 

 

gdzie:  

P  – Łączna ocena oferty w punktach 

Kc – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena łączna”  

Kj – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „jakość usługi” 

Ocena dokonana zostanie dla każdego pakietu oddzielnie. 

3.   Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 

4.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.  
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę sama ilość punktów Zamawiający 

dokona spośród tych ofert wyboru oferty z najniższą ceną. 

6. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ustawy Pzp. 

O poprawieniu oczywistych omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. Wykonawca, w którego ofercie poprawiono omyłki polegające 

na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które jednak 

nie powodowały istotnych zmian w treści oferty, ma prawo w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia sprzeciwić się poprawieniu takiej omyłki.  

7. Brak w ofercie Wykonawcy określonych elementów podlegających ocenie w zakresie poza 

cenowych kryteriów oceny oferty, skutkuje nieprzyznaniem jej punktów w tym zakresie. 

 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
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w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

przez każdą z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE WYMAGAŁ WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA  

 NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

 

1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:  

1) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; Wykonawca jest wówczas 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu 

zamówienia, jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których 

nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, takich jak, w szczególności:  

a) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia,  

b) 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.  

3) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie 

Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany 

wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.  

4) Dopuszczalna jest zmiana, co do wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana 

wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca udowodni, 

że powyższa zmiana wpływa na koszt wykonania Zamówienia; 

5) Dopuszczalna jest zmiana, co do wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana 

zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 



 17 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca udowodni, że 

powyższa zmiana wpływa na koszt wykonania Zamówienia. 

6) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia, tj.:  

a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy;  

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

zamówienia;  

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

e) zmiany, o których mowa w lit a) - c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia;  

f) zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

wykonanie przedmiotu umowy, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia 

z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

g) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było 

posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń; takie 

świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów 

zastępujących te proponowane w ofercie;  

h) każda ze wskazanych w lit a) – d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 

7) składu osób wskazanych w załączniku nr 7 jeśli wynikać to będzie z okoliczności 

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

pod warunkiem że nowe osoby spełniać będą warunki określone w dziale IV pkt 1.23 lit. b, 
3. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, 

nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.  

4. Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy.  

Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.  

Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
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Odwołanie 

 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

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

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

2)   określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4)   odrzucenia oferty odwołującego; 

5)   opisu przedmiotu zamówienia; 

6)   wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne, uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

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

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

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

7. 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 - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

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

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt  6 i 7, wnosi się, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub, mimo 

takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
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najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 

systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

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

zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

a)  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, albo 

b)  zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert lub termin składania wniosków. 

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

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

Skarga do sądu  

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

Zamawiającego. 

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

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

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

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
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9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu 

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

w terminie. 

10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej 

wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu 

niejawnym. 

11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia 

ustania przyczyny uchybienia terminowi. 

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 

wpływu skargi do sądu. 

13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi 

sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych 

sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy stosuje się odpowiednio. 

Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie 

stosuje się. 

14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd 

uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. 

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

16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku. Określając wysokość 

kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku 

z rozpoznaniem odwołania. 

17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Infrastruktura Sportowa Spółka 

z o.o. w Toruniu, ul. Bema 73-89 w Toruniu; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Toruńskiej Infrastrukturze Sportowej Spółka 

z o.o.; jest ………………………………, kontakt: …………………………………, tel. 

…………………………; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2018 prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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