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Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami w trybie negocjacji z ogłoszeniem.  

 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

 

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. 

ul. Zglenickiego 42 

09-411 Płock  

POLSKA 

Tel.:  +48 /24/ 364-03-50/60 

E-mail: sekretariat@pppt.pl  

Faks:  +48 /24/ 364-03-52  

Ogólny adres strony internetowej instytucji zamawiającej: www.pppt.pl  

 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000212700, kapitał zakładowy: 

63.917.960,00 zł. (opłacony w całości), NIP-PL: 774-28-16-545, REGON: 611418962. 

 

Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A. jest podmiotem zarządzającym Płockim Parkiem 

Przemysłowo – Technologicznym, tj. obszarem funkcjonalno – inwestycyjnym podzielonym na trzy 

komponenty: park przemysłowy, park technologiczny oraz park naukowo - badawczy. 

 

Realizacja zamówienia następuje zgodnie z przepisami ustawy z dni 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16 z dnia 18 maja 1964r. poz. 93 z późn. zm.), stosownie do przepisu art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.) oraz postanowieniami umowy z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr RPMA.01.04.00-14-007/10-00 

o dofinansowanie projektu „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I”, zwanego dalej 

„Projektem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na 

Mazowszu”, Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z aneksami.  

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 

„Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu” 

 

II. INFORMACJE FORMALNE 

 

1. W postępowaniu obowiązuje język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 

wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2. Wymagania formalno-prawne w zakresie dotyczącym sposobu składania oferty wstępnej wraz z 

dokumentami zawarte są we Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Wstępna 

SIWZ”). 



 3

3. Wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu dokumenty powinny być przedstawione w 

formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 

uprawnione od reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, które powinno być przedstawione w oryginale. 

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą wstępną pełnomocnictwa udzielanego 

osobom podpisującym ofertę wstępną, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w 

powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w zakresie stawianych przez siebie 

wymagań bez obowiązku podawania przyczyn zmiany, a także prawo do unieważnienia 

postępowania do czasu podpisania umowy o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez 

podawania przyczyny. 

6. Wszelkie szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące postępowania zawarte są we 

Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Wszelkie terminy, o których mowa w postępowaniu liczone są zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego.  

8. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt i ryzyko. 

 
9. Oferty wstępne należy przesyłać na adres: 

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. 

ul. Zglenickiego 42 

Budynek „S”, I piętro, pokój 102 

09-411 Płock  

POLSKA 

 

10. Wstępną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz 

informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem:  

iwona.lewandowska@pppt.pl, tel. +48 /24/ 364-03-60, 

michal.dzierzawski@pppt.pl, tel. +48 /24/ 364-03-56. 

 

III. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami w trybie negocjacji z ogłoszeniem.  

2. Szczegółowe zasady postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji zawarte są we 

Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

3. Zamawiający zaprosi Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone do składania oferty 

ostatecznej. 

4. Postępowanie będzie przeprowadzone z uwzględnieniem następujących etapów:   

a) Termin składania oferty wstępnej przez Wykonawców – do dnia 15 maja 2012 r.,  

godz. 11.00, 

b) Przewidywany termin oceny Ofert Wstępnych przez Zamawiającego i wybór Wykonawców 

zaproszonych przez Zamawiającego do negocjacji – 21 (dwadzieścia jeden) dni od upływu 

terminu do składania Ofert Wstępnych. Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców 

wyłonionych zgodnie z trybem opisanym w pkt III.2. Wstępnej SIWZ, 
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c) Negocjacje Zamawiającego z Wykonawcami zaproszonymi do negocjacji – przewidywany 

termin do 30 (trzydziestu) dni, 

d) Przewidywany termin na sporządzenie przez Zamawiającego Ostatecznej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy – 

do 10 (dziesięciu) dni od dnia zakończenia negocjacji,  

e) Termin składania Oferty Ostatecznej – 10 (dziesięć) dni od daty przekazania zaproszenia do 

składania Ofert Ostatecznych wraz z Ostateczną Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, 

f) Wybór Oferty Ostatecznej przez Zamawiającego i ogłoszenie o wyborze Oferty Ostatecznej – 

14 (czternaście) dni od daty składania Ofert Ostatecznych.   

 

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

WYMAGANIA  

 

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana przez zamawiającego wg formuły „spełnia – nie 

spełnia”. 

 

Sytuacja podmiotowa Wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub 

handlowego - Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące sytuacji podmiotowej, a w tym:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;   

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;   

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 

wyżej, na podstawie złożonego wraz z Ofertą Wstępną oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (stanowiącego załącznik nr 1 do Oferty Wstępnej) oraz złożonych wraz z 

Ofertą Wstępną oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego na potwierdzenie 

spełniania tych warunków, szczegółowo opisanych we Wstępnej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania Oferty Wstępnej, ale 

także w dniu składania Oferty Ostatecznej, warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji 

podmiotowej Wykonawcy szczegółowo opisane we Wstępnej SIWZ oraz odpowiednio w 

Ostatecznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do Oferty Wstępnej wymaganych oświadczeń lub dokumentów 

lub nie złoży ich w wyniku wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia w wymaganym 

terminie lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w 

postępowaniu, to Zamawiający odrzuci Ofertę Wstępną/Ostateczną Wykonawcy. 
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów w zakresie 

obejmującym: 

 

1. Zdolność ekonomiczną i finansową. 

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na dzień 

składania Ofert Wstępnych i Ostatecznych przedstawili dokumenty potwierdzające: 

a. posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w banku prowadzącym 

rachunek podstawowy przedsiębiorcy w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN 

(słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100 PLN), 

b. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności obejmujące: usługi 

projektowania, usługi budowlane na kwotę co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia milionów złotych 00/100). 

 

2. Zdolność techniczną i dysponowanie personelem. 

1. W zakresie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 

1) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał: 

a. co najmniej 1 (jedną) robotę budowalną, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia 

– obejmującą: wybudowanie obiektu laboratoryjnego o powierzchni użytkowej – co 

najmniej 500 m2 oraz wybudowanie obiektu biurowego w standardzie: co najmniej 

klasa B. Wykazane roboty mogą dotyczyć odrębnych funkcjonalnie obiektów lub 

zespołów obiektów. 

Wykonawca winien wykazać, że roboty spełniające wymagania wskazane wyżej 

zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 

2) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał: 

a. co najmniej 1 (jeden) wielobranżowy, kompleksowy projekt budowlany 

odpowiadający przedmiotowi zamówienia – obejmujący: obiekt laboratoryjny o 

powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2 oraz obiekt biurowy w standardzie: co 

najmniej klasa B. Wykazane projekty budowalne mogą dotyczyć odrębnych 

funkcjonalnie obiektów lub zespołów obiektów. 

Wykonawca winien wykazać, że usługi spełniające wymagania wskazane wyżej 

zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 

Zamawiający uzna warunki opisane w ppkt. 1) i 2) za spełnione również w przypadku, gdy 

Wykonawca wykaże co najmniej 1 (jedną) robotę spełniającą wymogi opisane wyżej 

polegającą na „zaprojektowaniu i wybudowaniu” obiektu laboratoryjnego o powierzchni 

użytkowej co najmniej 500 m2 oraz obiektu biurowego w standardzie: co najmniej klasa B. 

Wykazane projekty budowalne mogą dotyczyć odrębnych funkcjonalnie obiektów lub 

zespołów obiektów. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które muszą posiadać 

doświadczenie, uprawnienia, kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i 

spełniać wymagania Zamawiającego określone we wstępnej/ostatecznej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  
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WYKAZ DOKUMENTÓW 

 

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków 

określonych wyżej zawarty jest we wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT WSTĘPNYCH 

 

1. Oferty Wstępne są przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej.  

2. Ocena formalna Ofert Wstępnych obejmuje: ocenę Oferty Wstępnej pod względem 

zgodności z ogłoszeniem, a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ocenę 

spełniania przez Wykonawców wymagań i warunków udziału w postępowaniu określonych 

we Wstępnej SIWZ. 

3. Ocena formalna zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów formalno-prawnych oraz dokumentów [wykazów] wymaganych w niniejszym 

postępowaniu zgodnie z opisem we Wstępnej SIWZ. 

4. Ocena formalna ofert wstępnych zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

5. Ocena merytoryczna Ofert Wstępnych obejmuje 2 (dwa) etapy: 

a. Etap 1 - ocenę stopnia spełniania warunków określonych w ogłoszeniu oraz we 

Wstępnej SIWZ zgodnie z opisem w pkt. VI.1 Wstępnej SIWZ. 

b. Etap 2 - ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert zgodnie z opisem w pkt. VI.2.  

Wstępnej SIWZ. 

6. Prawo dalszego udziału w postępowaniu mają Wykonawcy, których oferty uzyskały: 

a.  minimum 50% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny merytorycznej 

według pkt. 8a Wstępnej SIWZ. 

b. minimum 50% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny merytorycznej 

według pkt. 8b Wstępnej SIWZ. 

7. Zamawiający po dokonaniu oceny formalnej Ofert Wstępnych zgodnie z opisem w pkt. od 

III.2.3. do III.2.5. Wstępnej SIWZ, dokona merytorycznej oceny ofert w następujący sposób: 

 

1) Etap 1 – stopień spełniania warunków określonych w ogłoszeniu oraz we Wstępnej SIWZ. 

a) Zamawiający dokona oceny stopnia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

tym wiedzy i doświadczania, dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia 

oraz wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej – zgodnie z 

opisem we Wstępnej SIWZ.  

b) Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach 1 Etapu oceny merytorycznej 

wynosi 100 punktów.  

c) Do 2 Etapu oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które uzyskają co 

najmniej 50 punktów w 1 Etapie oceny merytorycznej.  
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2) Punkty będą przydzielane następująco:  

a) w zakresie doświadczenia w zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych 

odpowiadających wymaganiom określonym w warunkach udziału w postępowaniu – 

Wykonawca otrzyma 15 (piętnaście) punktów za wykazanie roboty budowlanej polegającej 

na „zaprojektowaniu i wybudowaniu” obiektu laboratoryjnego o powierzchni użytkowej 

równej lub większej - 900 m2.  

Suma punktów w tym kryterium wynosi 15 (piętnaście).  

Informację o robotach polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu obiektu 

laboratoryjnego Wykonawca umieszcza w Załączniku nr 2 do Oferty Wstępnej. 

 

b) w zakresie doświadczenia w zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych 

odpowiadających wymaganiom określonym w warunkach udziału w postępowaniu – za 

każdą, nie więcej jednak niż 2 (dwie), wykazaną robotę polegającą na „wybudowaniu” lub 

na „zaprojektowaniu” obiektu laboratoryjnego o powierzchni użytkowej równej lub 

większej - 900 m2 
Wykonawca otrzyma 15 (piętnaście) punktów.  

Łączna suma punktów w tym kryterium wynosi 30 (trzydzieści).  

Informacje o robotach polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu obiektu 

laboratoryjnego Wykonawca umieszcza w Załączniku nr 2 do Oferty Wstępnej. 

 

c) w zakresie dysponowania osobami, które muszą posiadać doświadczenie, uprawnienia, 

kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – Wykonawca otrzyma 15 

(piętnaście) punktów za wykazanie osoby, która nadzorowała więcej niż 1 (jeden) 

wielobranżowy, kompleksowy projekt budowlany obejmujący obiekt laboratoryjny. 

Suma punktów w tym kryterium wynosi 15 (piętnaście).  

Informacje o osobach i nadzorowanych wielobranżowych projektach budowalnych dla 

obiektów Wykonawca umieszcza w Załączniku nr 3 do Oferty Wstępnej. 

 

d) w zakresie dysponowania osobami, które muszą posiadać doświadczenie, uprawnienia, 

kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – Wykonawca otrzyma 20 

(dwadzieścia) punktów za wykazanie osoby która nadzorowała więcej niż 1 (jedną) robotę 

budowalną, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia – obejmującą wybudowanie obiektu 

laboratoryjnego.   

Suma punktów w tym kryterium wynosi 20 (dwadzieścia).  

Informacje o osobach i nadzorowanych robotach budowlanych dla obiektów Wykonawca 

umieszcza w Załączniku nr 3 do Oferty Wstępnej. 

 

e) Wykonawca otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów, jeśli wraz z Ofertą Wstępną przedłoży 

wstępną koncepcję architektoniczną obiektu/zespołu obiektów planowanych do 

wybudowania w ramach niniejszego zamówienia. Przedłożona koncepcja architektoniczna 

powinna być zgodna z programem funkcjonalno – użytkowym co najmniej w zakresie 

sumarycznych parametrów powierzchni użytkowej części laboratoryjnej i części 

administracyjnej, stosunku powierzchni laboratoryjnych i biurowych do powierzchni 

wspólnych i wspólnego wykorzystania [sale konferencyjne, herbaciarnie]. Informację o 

przedłożeniu koncepcji architektonicznej Wykonawca umieszcza w Ofercie Wstępnej oraz 

przedkłada wraz z ofertą załączniki graficzne.  
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3) Etap 2 – Zamawiający dokona oceny Ofert Wstępnych oraz Ofert Ostatecznych według 

kryteriów i ich wag zgodnie z pkt. VI.2. Wstępnej SIWZ. 

 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: 

L.p. Kryterium Waga kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1. „Cena”  

 

40% 40 

2. „Termin” realizacji 

zamówienia 

 

20% 20 

3. „Energooszczędność”  20% 20 

4. „Gwarancja jakości” 20% 20 

 

8. Zamawiający informuje, że ww. wagi kryteriów są wagami wstępnymi. Zamawiający przewiduje 

przeprowadzenie jednoetapowych negocjacji i zastrzega sobie prawo zmiany wag kryteriów, 

które zostaną określone w Ostatecznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego o 

łącznej powierzchni użytkowej maksymalnie 6 500 m
2
 z następującym podziałem: maksymalnie  

5 600 m
2
 dla części laboratoryjnej oraz maksymalnie 900 m

2
 dla części administracyjnej wraz z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą wraz z bezpośrednim dostępem dla 

obiektu laboratoryjnego z terenu i na teren Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. poprzez 

bramę wjazdową.  

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz etapy realizacji inwestycji zawarte są we Wstępnej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączonym Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym. 

3. Ostateczny opis przedmiotu zamówienia zostanie sprecyzowany w Ostatecznej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, po zakończonych negocjacjach z Wykonawcami.  

 

VII.  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI 

 

Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu w terminie do: 30 listopada 2013 roku.  

 

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawcy zaproszeni do złożenia Oferty Ostatecznej w przedmiotowym postępowaniu będą 

zobowiązani do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert Ostatecznych w 

wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. gwarancjach bankowych; 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 
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3. Zasady składania wadium i wymagania Zamawiającego w tym zakresie określone są we 

Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Wykonawca, którego Oferta Ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie 

zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w ciągu 10 

(dziesięciu) dni od daty podpisania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 

(cena brutto oferty). 

5. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. gwarancjach bankowych; 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

6. Szczegółowy opis formy i zasad dotyczących ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określony zostanie w Ostatecznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

   

IX. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT WSTĘPNYCH  

 

1. Termin składania Ofert Wstępnych upływa w dniu 15 maja 2012 roku o godzinie 11.00. 

2. Otwarcie Ofert Wstępnych jest jawne. Podczas otwarcia Ofert Wstępnych podane zostaną: imię i 

nazwisko, nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2012 roku o godzinie 11.15  w siedzibie Zamawiającego 

09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42 budynek „S” w sali konferencyjnej nr 117. 

4. Termin związania Ofertą Wstępną wynosi: 60 (sześćdziesiąt) dni od daty terminu składania Ofert 

Wstępnych, jednakże nie dłużej niż do dnia złożenia Oferty Ostatecznej.   

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY OSTATECZNEJ 

 

1. Zamawiający określi wymagania co do treści i sposobu przygotowania Oferty Ostatecznej w 

Ostatecznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Miejsce i termin składania Oferty Ostatecznej Zamawiający określi po zakończeniu negocjacji. 

3. Oferta Ostateczna będzie przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej dokonanej przez 

Zamawiającego zgodnie z opisem spełniania warunków przez Wykonawców, kryteriami 

kwalifikacji i przypisanymi wagami, określonymi w Ostatecznej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

4. Termin związania Ofertą Ostateczną wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty terminu składania 

Ofert Ostatecznych.  

 

XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA 

 

Wymagania Zamawiającego w zakresie formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia określone zostały we Wstępnej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.   
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XII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1. Wobec czynności Zamawiającego polegającej na ocenie Ofert Wstępnych lub wyborze Oferty 

Ostatecznej, jeżeli interes prawny Wykonawcy doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego warunków postępowania, Wykonawcy przysługuje protest. 

2. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni od dnia, w którym Wykonawca 

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność oraz zawierać przytoczenie zarzutów wraz 

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wniesienia protestu oraz uzasadnienie interesu 

prawnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający rozstrzyga protest niezwłocznie, jednak nie później niż terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia jego skutecznego doręczenia. 

5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.  

 

XIII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 

 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże Wstępną SIWZ oraz inne Dokumenty w wersji 

elektronicznej nieodpłatnie, zaś w przypadku wniosku o przekazanie dokumentów w formie 

papierowej – po uiszczeniu kwoty 100,00 PLN (słownie: sto 00/100 zł.) na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  

Właściciel rachunku PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY S.A. 

Adres właściciela rachunku UL. ZGLENICKIEGO 42, 09-411 PŁOCK 

Numer rachunku 18 1240 3174 1111 0010 0277 5600 

Oddział prowadzący rachunek Bank Pekao S.A. Płock I, I Oddział w Płocku  

 

Wykonawca ponosi koszty przygotowania i udziału w postępowaniu. Wykonawcy nie przysługuje 

wobec Zamawiającego roszczenie o zwrot kosztów przygotowania ofert. 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

Iwona Lewandowska – Prezes Zarządu 

 

Olga Bogdanowicz – Wiceprezes Zarządu  

 

Płock, dnia 27 stycznia 2012 r.  


