
Toruń, dnia 19.11.2010r.
WOTUiW-2/10/2010/ 2010

Unieważnienie przetargu

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 19.11.2010r. dotyczącego 
ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych na dostawę nowego jachtu turystycznego 
żaglowego kabinowego”. Komisja w składzie:

1.Anna Piotrowska - przewodniczący komisji
2.Justyna Rumińska- członek komisji
3.Jacek Bilski - członek komisji

Stwierdziła co następuje:

Do dnia 19-11-2010 roku godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z 
powyższym komisja postanowiła - zgodnie z art. 93.1 pkt.1 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z 
późn.zm.) postępowanie o zamówienie publiczne unieważnić, gdyż nie wpłynęła 
żadna oferta przetargowa.

Dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
w Toruniu
dr n.med Lech Grodzki

Toruń: Dostawa nowego jachtu turystycznego żaglowego kabinowego
Numer ogłoszenia: 365193 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia w Toruniu , ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, woj. 
kujawsko-pomorskie, tel. 056 6228908, faks 056 6222850.



• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wotuiw.torun.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.wotuiw.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego 
jachtu turystycznego żaglowego kabinowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Zamówienie obejmuje dostawę nowego jachtu turystycznego żaglowego 
kabinowego do portu w Iławie wraz z wodowaniem i przygotowaniem do 
wypływanięcia na jezioro, który musi posiadać nastepujące parametry 
techniczne:kategoria projektowa CE: C-całodobowa,długość min.810 cm, 
szerokość max .300cm, zanurzenie 40/165cm,wysokość w kabinie min. 180 cm, 
liczba koi nim. 7 osób oraz odpowiadac pozostalym warunkom zawartym w 
załączniku nr. 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium. 

III.2) ZALICZKI



• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca musi wykazać iż dostarczył najmniej raz proponowany 
lub równoważny jacht turystyczny żaglowy kabinowy o wartości 
łącznej nie mniejszej niż 100.000,00 zł za każdą dostawę. Ocena 
spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia 
/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 SIWZ. z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznzcznie, iz w/w 
warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 



Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki, opisy lub fotografie 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne 
tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 
zmian

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 podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.Zmiana miejsca 
dostawy.2.Przedłużenie terminu lub poprawienie warunków 
gwarancji.3.Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 



obowiązujących przepisów.4.Pozostałe zmiany: a)siła wyższa uniemożliwiająca 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b)zmiana obowiązującej stawki 
VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 
wykonawcę..Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.wotuiw.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: www.wotuiw.torun.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 03.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki 
Ośrodek Terapii Uzaleznień i Współuzaleznienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 
87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z 
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

dr n. med. Lech Grodzki

1. przetarg.gif  

2. SIWZ.doc  

3. załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy.docx  

4. załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc  
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5. załącznik nr 2 do SIWZ- oferta wykonania.doc  

6. załącznik nr 2a do SIWZ- opis oferty.doc  

7. załącznik nr 3 do SIWZ-oświadczenie zgodne z art.24 ustawy PZP.doc  

8. załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie zgodne z art.22 ustawy PZP.doc  

9. załącznik nr 4a do SIWZ- wykaz dostaw.doc  

Toruń, dnia 29.11.2010r.
WOTUiW- 3900- ADM/011/2010 
WOTUiW-2-10/2010/ 2010

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie popowodziowych robót 
remontowo-budowlanych w budynku Oddziału Odwykowego 
Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu."

Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez :

Firma Porządkowo-Remontowa „KOMPLEX” K.B
87-100 Toruń, ul.W. Garbary 12/1

Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu zostało złożonych 9 ofert, oferta nr 2 
spełnia kryterium 100% –najniższa cena, kwota netto 41 531,40 PLN , 
kwota brutto – 50 668,31 PLN. Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w 
SIWZ.

Oferta nr 1. „ Szpachtelmal ” Usługi remontowo-budowlane Piotr Kucharski 87-100 
Toruń, ul Osiedlowa 3, kwota netto- 66 346,11 PLN, kwota brutto – 70 990,34 
PLN, nie spełnia kryterium zawartym w SIWZ- najniższa cena.

Oferta nr 3. Firma Mykologiczno - Budowlana „Ciak” mgr .inż. Jarosław Ciak, 87-
100 Toruń, ul. Świerkowa 22, kwota netto – 51 471,49 PLN , kwota brutto- 
62 795,22 PLN- nie spełnia kryterium zawartym w SIWZ- najniższa cena

Oferta nr 4. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowlane, dr inż. Mariusz Piątek, ul. 
Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz, kwota netto- 43 292,00 PLN, kwota brutto – 53 
249,16 PLN – nie spełnia wymogów formalnych zawartych w SIWZ, art. 89 pkt.6 
ustawy PZP.
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Oferta nr 5. Zakład Ogólno-Budowlany „DANMAR” Marek Karasek, ul.Wielorybia 
87a, 85-435 Bydgoszcz, kwota netto- 82 257,20 PLN, kwota brutto- 100 353,79 
PLN- nie spełnia kryterium zawartym w SIWZ- najniższa cena

Oferta nr 6. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „JARDEJ” Radosław Jastrzębski, 
ul. Odrodzenia 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie, kwota netto- 52 041,80 PLN, 
kwota brutto- 63 491,00 PLN- nie spełnia kryterium zawartym w SIWZ- najniższa 
cena

Oferta nr 7. BO-JAR Sp. z o. o, ul. Dziewulskiego 36/16, 87-100 Toruń, kwota 
netto- 55 000,00 PLN, kwota brutto- 67 100,00 PLN- nie spełnia kryterium 
zawartym w SIWZ- najniższa cena

Oferta nr 8. „AGMAR” Agnieszka Zarzecka, ul. Śliwkowa 15g, Brzozówka 87-123 
Dobrzejewice, kwota netto- 84 666,41 PLN, kwota brutto- 90 593,06 PLN- nie 
spełnia kryterium zawartym w SIWZ- najniższa cena

Oferta nr 9. W.P ”INREMO” mgr Paweł Jankowski, 88-180 Złotniki Kujawskie, 
kwota netto- 51 422,44 PLN, kwota brutto- 55 022,02 PLN - nie spełnia wymogów 
formalnych zawartych w SIWZ, art. 89 pkt.6 ustawy PZP.

WOTUiW / 1/ 10/ 2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
polegającego na wykonaniu robót budowlanych o nazwie:

Wykonanie popowodziowych robót remontowo-budowlanych w budynku 
Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 
Toruniu.

I. Zamawiający

SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Adres: 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 
N I P: 956-20-48-040
Regon: 871550298
telefon: 56 622 89 08
faks: 56 622 28 50 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie 
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9.02.2004 r. poz. 177 z 
póź. zm.) jak dla zamówień, których wartość nie przekracza kwot określonych w 
art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia



Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w 
budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4 A i B, 6 A i 
B, 7 A i B, do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: 
- 25 stycznia 2011r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. VI SIWZ. Warunek 
będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z 
treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

2. posiadania wiedzę i doświadczenie
Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonych przez 

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. VI SIWZ. Warunek 
będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z 
treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. VI SIWZ. Warunek 
będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z 
treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
należyte wykonanie zamówienia

Ocena spełnienia w/w. warunku nastąpi na podstawie załączonych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. VI SIWZ. Warunek 
będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z 
treści przedłożonych oświadczeń i dokumentów.



Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków 
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności 
wezwania do uzupełnienia dokumentów

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Do oferty należy dołączyć ułożone wg poniższej kolejności dokumenty:
1. W celu potwierdzenia, te wykonawca posiada uprawnienia do wykonania 
określonej działalności lub czynności oraz, że nie podlega wykluczeniu na postawie 
art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda:

a. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru w celu okazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy 
oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem 
zawartym w załączniku nr 1 w SIWZ.

2. W celu potwierdzenia opisanego sposobu dokonywania przez zamawiającego 
oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca przedłoży 
oświadczenia z załącznika nr 1 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia opisanego sposobu dokonywania przez zamawiającego 
oceny spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca przedłoży 
oświadczenie z załącznika nr 1 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia opisanego sposobu dokonywania przez zamawiającego 
oceny spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia Wykonawca przedłoży oświadczenia 
z załącznika nr 1 do SIWZ.
5. Oświadczenie w przedmiocie wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.(art. 36 ust. 4).
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.



7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
11.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy.
12. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
13. Wykonawca posiada koncesję, zezwolenie lub licencję

VII. Sposoby porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów

Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych w niniejszym 
postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, za 
wyjątkiem niniejszej specyfikacji, przekazywane będą przez zamawiającego i 
wykonawców w formie pisemnej. Dokumenty przekazywane faksem należy 
niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej.
Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, należy zgłaszać pisemnie na adres zamawiającego, powołując się na 
nazwę zamówienia nadaną przez zamawiającego.



Prośby te należy składać w terminie zawartym w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
zamawiającego po upływie terminu do jego składania zgodnie z art. 38. ust.1 lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje zwoływania 
zebrania wykonawców.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami

Do porozumiewania się z wykonawcami, w sprawach dotyczących organizacji 
przetargu, uprawniony jest:
Pan Jacek Bilski - tel. 56 622 79 03

IX. Wadium

Nie wymaga się wpłaty wadium.

X. Termin związania oferta

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierać wg poniższej kolejności:

1. Spis treści - wykaz dokumentów zawartych w ofercie z załącznika nr 1 z 
podaniem numerów stron oferty,
2. Wypełniony arkusz ofertowy z załącznika nr 1,
3. Ogólną charakterystykę składanej oferty zawierającą co najmniej cenę netto i 
wraz z podatkiem VAT, termin realizacji i składniki cenotwórcze użyte do 
kosztorysowania takie jak: r-g, Kp, Kz, Z, oraz ponadto inne cechy 
charakteryzujące złożoną ofertę lub zobowiązania wykonawcy,
4. Pozostałe dokumenty i oświadczenia potwierdzające ocenę spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu wymienione w pkt Vl SIWZ,

Do specyfikacji załączone są szablony elementów oferty (załącznik nr 1) w postaci 
elektronicznej, które należy przed wydrukiem wypełnić w dowolnym edytorze 
tekstu zgodnym z Microsoft Word. Tak przygotowane oświadczenia, arkusz 
ofertowy i spis treści należy umieścić w ofercie wraz z innymi dokumentami wg 
wyżej opisanej kolejności. Zamawiający dopuszcza wypełnienie odręczne ww. 
dokumentów. 



Składane wraz z ofertą dokumenty sporządzone samodzielnie przez wykonawcę 
oraz na podstawie szablonów winny posiadać daty z okresu wyznaczonego na 
przygotowanie oferty i być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. Dokumenty 
załączane do oferty w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e.

Wszystkie zapisane strony oferty muszą być w całości czytelne, napisane w 
języku polskim oraz kolejno ponumerowane. Ofertę należy przygotować w sposób 
uniemożliwiający jej dekompletację po otwarciu opakowania.

Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która 
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien 
złożyć wraz z ofertą.

XII. Miejsca oraz terminy składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert
Zamknięte w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym wgląd bez jego 
naruszenia, oferty oznaczone napisem:

„WOTUiW/ 1/ 10 2010 - Wykonanie popowodziowych robót remontowo-
budowlanych w budynku Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. 
Włocławskiej 233Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia w Toruniu”.

należy dostarczyć do sekretariatu WOTUiW pok. 10 w siedzibie zamawiającego do 
dnia 15.11.2010 r. do godz. 10.00.

2. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z wymogami art. 86 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych przez powołaną do tego celu Komisję przetargową w pok. 1 w siedzibie 
zamawiającego w dniu 15.11.2010 r. o godz. 10.30
Do publicznej wiadomości zostaną podane informacje zgodnie z wymogami art. 86 
ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. Sposób obliczenia ceny

Cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy, należy obliczyć uwzględniając pełny zakres 
zamówienia określony w SIWZ (w tym wzorze umowy) i przedmiarów robót 
stanowiących załącznik do SIWZ oraz spostrzeżenia wynikające z ewentualnej wizji 
lokalnej. W szczególności w cenie należy uwzględnić koszty robocizny, materiałów 
w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, 
pracy sprzętu, środków transportu niezbędnych do wykonania robót, koszty 
wykonania niezbędnych ekspertyz, pomiarów.



Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto 
zawierająca podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
Zdaniem zamawiającego obiekt klasyfikuje się według PKOB 1264, z tym że 
wykonawcy zwolnieni z podatku VAT doliczają do ceny oferty podatek naliczony od 
zakupionych towarów oraz usług.
Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i 
słownie.
Określona przez wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w 
okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, wykonawca musi uwzględnić w 
cenie oferty wszelkie koszty, należne podatki, ewentualne bonifikaty, upusty, 
odzysk materiałów wtórnych itp. tak, aby zapewnić realizacje przedmiotu 
zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

XIV. Kryteria i sposób oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Ocena kryterium stanowić będzie 
podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą uznana zostanie 
oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.

XV. Zawarcie umów w sprawie zamówienia

Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz 
których oferty zostały odrzucone. Po otrzymaniu zawiadomienia, wykonawca, 
którego oferta została wybrana zobowiązany jest do dokonania wymaganych 
uzgodnień formalnych treści wszystkich postanowień umowy i jej zawarcia w 
terminie określonym w art. 94 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lecz 
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Podpisanie     umowy ze strony zamawiającego jest uwarunkowane:  
- przedstawieniem umowy regulującej współpracę podmiotów 
występujących wspólnie, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o 
udzielenie zamówienia,



- wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy przedkłada zamawiającemu kosztorys szczegółowy wraz z 
zestawieniem materiałów. Kosztorys ten będzie stanowił materiał 
pomocniczy i nie będzie sprawdzany i oceniany.

XVI.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę należności stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy

Załącznikiem niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest umowa w 
wersji opracowanej przez zamawiającego, którą wykonawca winien zaakceptować 
(załącznik nr 5).
Do treści umowy mogą być wprowadzone również istotne zobowiązania wybranego 
wykonawcy, wynikające z treści wybranej oferty.

XVIII. Środki ochrony prawnej

W toku postępowania przetargowego wykonawcom przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.

Integralna cześć niniejszej specyfikacji stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 - Szablony elementów oferty do wypełnienia
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4A - Założenia wyjściowe do kosztorysowania - opis techniczny do 
projektu 
budowlanego remontu- budynek główny

4B - Założenia wyjściowe do kosztorysowania opis techniczny do 
projektu 
instalacji elektrycznych piwnic

Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6a- Przedmiar robót-budynek główny
Załącznik nr 6b- Przedmiar robót - piwnica
Załącznik nr 7A- Tabela elementów rozliczeniowych - budynek główny- załącznik A 
do
umowy

7B - Tabela elementów rozliczeniowych - piwnica- załącznik B do 
umowy

Toruń, dnia 15.10.2010 r.



Załączniki do pobrania: 

• arkusz ofertowy  

• oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

• oświadczenia i zobowiązania wykonawcy  

• oświadczenie w przedmiocie wskazania przez wykonawcę w ofercie   
części zamówienia, której wykonanie powierzy wykonawcom.

• załącznik_6a  

• załącznik_4a  

• załącznik_4b  

• załącznik_6b.pdf  

• załącznik_7a.pdf  

• załącznik_7b.pdf  

• Załącznik Nr 3.doc  

• załącznik nr 5- wzór umowy  

• Załącznik_ Nr_ 2.doc  

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym

Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków dla SP ZOZ 
WOTUiW. Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu jako 
najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez : 

Farmacol S.A.
ul.Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 

Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu zostały złożona 1 oferta nie podlegająca 
odrzuceniu. 

file:///bip/przetarg3/9999999.doc
file:///bip/przetarg3/999999.doc
file:///bip/przetarg3/99999.doc
file:///bip/przetarg3/9999.pdf
file:///bip/przetarg3/999.pdf
file:///bip/przetarg3/99.pdf
file:///bip/przetarg3/9.pdf
file:///bip/przetarg3/8.pdf
file:///bip/przetarg3/7.pdf
file:///bip/przetarg3/5.rtf
file:///bip/przetarg3/5.rtf
file:///bip/przetarg3/4.rtf
file:///bip/przetarg3/3.rtf
file:///bip/przetarg3/2.rtf


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia w Toruniu 
87-100 Toruń, Szosa Bydgoska 1

ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawa leków dla SP ZOZ 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,, ul. 
Szosa Bydgoska 1.
Termin realizacji dostawy: od dnia podpisania umowy do 03.02.2013r. Specyfikację 
istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego w 
godz. 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej : www.wotuiw.torun.pl 
W przetargu mogą brać udział firmy, które złożą oświadczenie zgodne z art.22 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.( Dz. U. Dz. z 2004 r. Nr 
19 poz.177 z późn.zm) i spełniają wymagania zawarte w SIWZ.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena (koszt ) 100 %

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wadium – nie wymaga się.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii 

Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Szosa 

Bydgoska 1. Ponadto koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i 

adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie 

oraz posiadać oznaczenie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 1. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNA DOSTAWĘ 

LEKÓW, należy złożyć do dnia 03.02.2010 godz.9.00 w pok. nr 10 - 

sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2010 o godz.11.45. Osobą 

upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Anna Piotrowska tel. 056 

622 89 08, e-mail: wotuiw@wotuiw.torun.pl 

Załączniki do pobrania: 



16.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

17.FORMULARZ OFERTY  

18.FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY  

19.OŚWIADCZENIE  

20.WZÓR UMOWY  

Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie 

dostaw polegających na zapewnieniu codziennej obsługi pacjentów 

WOTUiW w zakresie przygotowania posiłków w systemie tacowym.

05.01.2009 r.

Znak sprawy: WOTUIW-1/12/2008

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych t.j (Dz.U.Nr 223 poz 1655 z 2007r. z późn. zm) zawiadamia, że w 
wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę polegającą na zapewnieniu 
codziennej obsługi pacjentów WOTUiW w zakresie przygotowania posiłków w 
systemie tacowym:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Impel Catering Sp. z o.o., ul.Ślężna118, 53-111 Wrocław
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniała wszystkie warunki zawarte SIWZ .

2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 2 oferty:
1. „Disco-Bar”, Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec
2. „Gastronomia”, ul. Kopernika 1, 87-720 Ciechocinek

3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o zamówienie publiczne - 
2 oferty:
1. „Disco-Bar”, Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec
2. „Gastronomia”, ul. Kopernika 1, 87-720 Ciechocinek

Dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
w Toruniu

http://leki/zalacznik4.doc
http://leki/zalacznik3.doc
http://leki/zalacznik2.xls
http://leki/zalacznik1.doc
http://leki/siwz.doc


dr n.med Lech Grodzki

Miejscowość: Toruń
powiat : toruński
woj. kujawsko-pomorskie

Toruń, dnia 10.12.2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 133 000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia w Toruniu,
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko - pomorskie
tel. (056)622 89 08, fax (056)622 28 50

2. Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
133 000 EURO

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w 
siedzibie Zamawiającego, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia w Toruniu, ul.Szosa Bydgoska 1,od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00 do 14.00 
( sekretariat, Pani Anna Piotrowska tel. 056 622 89 08 ) 
Specyfikacja jest dostępna również na stronie www.wotuiw.torun.pl 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw polegających na zapewnieniu 
codziennej obsługi pacjentów WOTUiW w zakresie przygotowania posiłków w 
systemie tacowym na oddziały, przy ul. Włocławska 233,( Oddział Odwykowy 
Całodobowy, Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień i przy ul. Szosa 
Bydgoska 1 (Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień). Postępowanie o 
udzielenie zamówienia na świadczenie dostaw polegających na zapewnieniu 
codziennej obsługi pacjentów WOTUiW w zakresie przygotowania posiłków w 
systemie tacowym, rozumie się, sposób produkcji i dystrybucji posiłków z 
zastosowaniem ciągu technologicznego dla systemu tacowego oraz tac 
termoizolacyjnych stosowanych w szpitalnictwie ( np.: Melform, Temp-rite, Menu-
mobil lub równoważne.) zapewniających utrzymanie ciepłoty posiłków podczas 
transportu z kuchni centralnej do pacjentów. 

1. Zadaniem Oferenta jest kompleksowe żywienie pacjentów i personelu 
Zamawiającego oraz dystrybucja posiłków w systemie tacowym 



pacjentom o ściśle określonych porach w ilości miesięcznej około 100 
osób. 

2. Wykaz diet i ilości posiłków miesięcznie: 
a) dieta podstawowa 2455

w miesiącu mogą pojawić się diety specjalne średnio od 100 – 120

b) dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji ograniczających 
wydzielenie soku żołądkowego 

15

c) dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu 20

d) dieta wegetariańska 100

e) dieta wątrobowa 30

g) dieta cukrzycowa 50

h) dieta wrzodowa I .....

i) dieta eliminacyjna .....

j) dieta mleczna .....

k) dieta schmidta .....

3. Odziały Zamawiającego, dla których wydawane będą posiłki: 
a) Oddział Odwykowy Całodobowy - OOC, ul. Włocławska 223 – 45 
osób 

b) Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień - OKTU, ul. Szosa 
Bydgoska 1 -20 osób

c) Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień - CMOLU, 
ul.Włocławska 223- 30 osób

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

15.89.42.20 – posiłki szpitalne,
15.89.42.00 – posiłki gotowe,
15.89.43.00 – dania gotowe

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.Szosa Bydgoska 1, 87-100 
Toruń ( sekretariat-Pani Anna Piotrowska)



Termin składania ofert:
19.12.2008r. do godziny 9.30
Termin otwarcia ofert: 19.12.2008r godzina 10.00

6. Kryterium wyboru ofert i znaczenie: 

Lp. KRYTERIUM RANGA

1 CENA 100%

7. Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z pobierania 
wadium. 

8. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

9. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

10. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

11. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

12. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy: 
Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 pkt. 1 
ustawy tj.: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 
spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.VI SIWZ. 1) Spełnią warunki 
dodatkowe: 

a) Potwierdzą stosownym oświadczeniem, iż zapoznali się z 
warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz 
że przyjmują je bez zastrzeżeń; 
b) Udokumentują zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat co 
najmniej trzech usług polegających na świadczeniu usług w zakresie 
przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, potwierdzonych stosownymi 
referencjami, stwierdzającymi że usługa wykonana została z 



należytą starannością. Do oferty należy dołączyć również wykaz co 
najmniej 3 wykonanych zamówień (żywienie w 3 placówkach 
zdrowia), na poziomie zbliżonym do planowanych u Zamawiającego. 

c) Zagwarantują, że przygotowywane posiłki będą zgodne z 
wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi w szczególności diet 
stosowanych przez Zamawiającego oraz sezonowości na rynku 
artykułów rolno-spożywczych. 
d) Zaoferują nie krótszy niż 30 dni termin płatności za wykonaną 
usługę. 

2) Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych 
przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń o których mowa w treści SIWZ. 

I. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wypełniony formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ 
2. Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy – wg załącznika nr 2. do SIWZ 
3. Oświadczenie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zał. nr.3 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania oferent. 
5. Dokumenty, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane 
uprawnienia. 
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 1-8 oraz pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
7. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem 
terminu składania ofert. 
8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na kwotę minimum 300.000, 00 zł. 
9.Opinia banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych . 
10.Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym 
sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty i zysk oraz 
zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 
11 .Wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie 
posiada Wykonawca oraz wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać 
zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności. 
12. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych przez Wykonawcę 
pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech 
lat. 
13. Wykaz usług w zakresie żywienia zbiorowego w placówkach medycznych 



wykonanych w okresie ostatnich trzech a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców , potwierdzonych stosownymi referencjami o należytym wykonaniu 
usługi (minimum w 3 Zakładach Opieki Zdrowotnej) 
14. Dokumenty potwierdzające, że Oferent wdrożył lub wdraża system zarządzania 
bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP. 
15.Pozytywna opinia SANEPID-u - dopuszczająca Oferenta do wykonywania 
przedmiotowego zamówienia (zatwierdzenie kuchni o raz transportu). 
16.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego – udzielone osobom nie wymienionym w 
dokumencie o którym mowa w pkt 4, a reprezentującym Wykonawcę, w 
szczególności poprzez podpisywanie/uwierzytelnienie dokumentów składających 
się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. 
17.Zaakceptowany projekt umowy. zał. nr 4 

Termin związania z ofertą 30 dni – bieg terminu liczy się od ostatecznego 
terminu składania ofert. 

Ogłoszenie obowiązkowe, przekazano do Portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych 
Numer ogłoszenia: 358085-2008; data zamieszczenia: 10.12.2008r 

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Wspóluzaleznienia w Toruniu 
Dr n.med. Lech Grodzki 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Toruń, dnia 31.01.2008r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2007 
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006r. Nr 164,poz.1163 z późn. zm.) w 
trybie przetarg nieograniczony na:
dostawę oleju opałowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia w Toruniu. 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
„TANK” Sp.J.
ul. Chrzanowskiego 11
87-100 Toruń

http://dokumenty/zalocznik4.doc
http://dokumenty/zalocznik3.doc
http://dokumenty/zalocznik2.doc
http://dokumenty/zalocznik1.doc
http://dokumenty/siwz.doc


Najniższa cena –za 1 litr oleju opalowego – 2,65 zł brutto 

Przetarg : 07.01.2008 r.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia w Toruniu 
87-100 Toruń, Szosa Bydgoska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostawę oleju opałowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1.
Termin realizacji dostawy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie 
zamawiającego w godz. 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej : 
www.wotuiw.torun.pl
W przetargu mogą brać udział firmy, które złożą oświadczenie zgodne z art.22 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.( Dz. U. Dz. z 2004 r. Nr 
19 poz.177 z późn.zm) i spełniają wymagania zawarte w SIWZ.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
· Cena za 1 litr oleju opałowego-100%
Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „Postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na 
świadczenie dostawy oleju opałowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu”oraz „Nie otwierać przed dniem 
21.01.2008 godz.11.00” należy złożyć do dnia 21.01.2008 godz.10.00 w pok. nr 
10 -sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2008 o godz. 11.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Jacek Bilski,
tel. 056 622 89 08 , 056 655 59 56, e-mail: wotuiw@wotuiw.torun.pl

1. Wszczęcie postępowania
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1,2,3 SIWZ
4. Załącznik nr 4 SIWZ

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia w 
Toruniu 87-100 Toruń, Szosa Bydgoska 1 ogłasza przetarg 
nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. 
Szosa Bydgoska 1.

Termin realizacji dostawy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie 
zamawiającego w godz. 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej : 
www.wotuiw.torun.pl
W przetargu mogą brać udział firmy, które złożą oświadczenie zgodne z 
art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.( Dz. U. 

http://przetarg1/zal4.doc
http://przetarg1/zal123.doc
http://przetarg1/siwz.doc
http://przetarg1/wszczecie.doc


Dz. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z późn.zm) i spełniają wymagania zawarte w 
SIWZ.Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował 
następującymi kryteriami:

- Cena za 1 litr oleju opałowego-100% 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Zamkniętą kopertę zawierającą 
ofertę oznaczoną: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na świadczenie 
dostawy oleju opałowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia w Toruniu" oraz „Nie otwierać przed dniem 19.12.2007 
godz.11.00” należy złożyć do dnia 19.12.2007 godz.10.00 w pok. nr 10 
-sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2007 o godz. 11.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Jacek Bilski,
tel. 056 622 89 08 , 056 655 59 56, e-mail: wotuiw@wotuiw.torun.pl

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Załączniki cz.1
3. Załącznik cz.2
4. Załącznik -wyjaśnienie dot. zapytanie o SIWZ

ZAWIADOMIENIE 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu ul. Szosa 
Bydgoska 1 niniejszym zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pt.
„dostawa oleju opałowego”. Komisja przetargowa uznała ofertę złożoną przez CNT 
- Spółka z o.o, ul. 21 Stycznia 1, 89-200 Szubin za nie spełniającą głównego 
kryterium SIWZ czyli najniższej ceny -2,57 zł/litr. 
Dwie firm które złożyły oferty cenowe zaproponowały tę samą cenę za 1 litr oleju 
opałowego : Firma „TANK” , ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń, -2,54 zł/litr 
oraz „Morfeusz”- Technika Grzewcza, ul. Dworcowa 39- 88-230 Piotrków Kujawski- 
2,54 zł/litr , obie firmy zostały wezwane do złożenia ofert dodatkowych 

ZAWIADOMIENIE (Toruń, dnia 28.12.2007r.)

W dniu 28.12.2007r. wpłynęły dwie oferty dodatkowe do Wojewódzkiego Ośrodka 
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, na dostawę oleju opałowego dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, zarówno 
firma „Tank” ul. Chrzanowskiego 11, Toruń zaoferowała cenę 2,53 zł za litr oleju 
opałowego, jak i firma „Morfeusz-Technika Grzewcza” ul. Dworcowa 39, 88-230 
Piotrków Kujawski podała cenę 2,53 zł za litr oleju opałowego. 

http://przetarg2/odpowiedz.doc
http://przetarg2/zalocznikcz2.doc
http://przetarg2/zalocznikicz1.doc
http://przetarg2/specyfikacja.doc


Dlatego zgodnie z art. 93 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 
Nr19/2004,poz.177 z późm.zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenia zamówienia, jeżeli: w przypadkach, o których mowa w art.91 ust.5, 
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

Ogłoszony wynik przetargu:

zakup i sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa 
Bydgoska 1, tel. /056/622- 89 - 08, fax /056/622-28-50 informuje o wyniku 
postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 
Nr sprawy WOTUiW -1/01//2007 - na zakup i sukcesywna dostawa leków i 
substancji recepturowych, (CPV 24422200-0).
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0. 
Podpisano umowę z firmą:
Torfarm Sp. z o.o ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń tel. /056/ 699- 40- 00, fax 
/056/ 699-41-11.
Oferta najkorzystniejsza w świetle przedstawionych dokumentów spełnia wszystkie 
wymogi, gwarantuje należyte wykonanie zamówienia i zawiera najniższa cenę. 


