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  Radom, 06.02.2019 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu, który 

udzieli gwarancji bankowej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane na kwotę 

15 650 915,32 zł, w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia za 

roboty budowlane w ramach umowy nr 19/In/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

wraz z późniejszymi aneksami. W związku z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2010 roku Prawo zamówień publicznych do niniejszego postępowania nie stosuje się 

przepisów tej ustawy. 

 

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym 

kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert 

na udzielenie gwarancji bankowej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, 

załączonym do niniejszego zaproszenia. 

 

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej 

http://bip.radom.pl wraz z danymi potrzebnymi do oceny finansowej Miasta. 

 

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na 

zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na udzielenie gwarancji 

bankowej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane. 
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  

NA UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ ZAPŁATY  

WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE  

Organizator konkursu:  

Gmina Miasta Radomia 

Urząd Miejski 

ul. Jana Kilińskiego 30 

26-600 Radom 

tel.: 48 36 20 442 

e-mail: sekretariatbp@umradom.pl 

 http://bip.radom.pl/ 

 

I. Określenie przedmiotu konkursu 

1. Przedmiot zamówienia 
 

a. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który udzieli gwarancji bankowej 

zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane na kwotę 15 650 915,32 zł, w celu 

zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane w ramach 

umowy nr 19/In/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wraz z późniejszymi aneksami 

dotyczącej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańskiej 2/Rynek 

15 oraz Rwańska 4/Rynek14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – I 

etap”. 

b. Beneficjentem gwarancji jest BETONOX Construction Sopot Spółka Akcyjna Sp. k. ul. Reja 

13/15, 81-874 Sopot. Kwota, na jaką ma opiewać gwarancja, jest równa wynagrodzeniu 

pozostałemu do zapłaty na rzecz Beneficjenta w ramach realizacji wskazanej wyżej 

umowy wraz z późniejszymi aneksami. 

c. Okres obowiązywania umowy gwarancji ustala się od dnia 14 marca 2019 roku do 14 

czerwca 2019 roku, tj. na okres 3 miesięcy. 

    

2. Wymogi jakie powinna zawierać gwarancja bankowa 
 

Gwarancja zapłaty powinna zawierać łącznie następujące warunki: 

a. Bank dokona płatności na rzecz Beneficjenta gwarancji (Wykonawcy robót) wyłącznie 

kwoty umówionego wynagrodzenia wynikającego z umowy nr 19/In/2017 z dnia 27 

kwietnia 2017 r. wraz z późniejszymi aneksami dotyczącej realizacji zadania pn. 

„Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańskiej 2/Rynek 15 oraz Rwańska 

4/Rynek14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – I etap”  

w wysokości do kwoty udzielonej gwarancji. 

b. Gwarancja będzie ważna w okresie od 14.03.2019 r. do dnia 14.06.2019 r., tj.  

3 miesiące. 

c. Wypłata środków nastąpi po otrzymaniu od Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, 

zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca nie zapłacił wynikającego z umowy  
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i należnego wynagrodzenia za wykonane prace wynikającego ze złożonych faktur za 

wykonane i odebrane roboty. Niezwłocznie po otrzymaniu żądania zapłaty Bank 

poinformuje Zleceniodawcę o fakcie jego otrzymania. 

d. Każda wypłata dokonana przez Bank z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie 

zmniejsza kwotę zobowiązania Banku, aż do całkowitego wykorzystania kwoty 

gwarancji. 

 

II. Warunki udziału w konkursie 
W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania: 

a. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa, 

b. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu, 

c. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

d. Są bankiem, 

e. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty, 

f. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub 

likwidacji. 

III. Warunki prowadzenia konkursu 

1. Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:  

a. Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez 

e-mail, 

b. Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od 

Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie 

dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora, 

c. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może 

zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia, 

d. Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych 

Oferentowi do oceny finansowej Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Organizatora, 

e. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów 

zostaną przekazane również innym Oferentom, 

f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator 

przekaże informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed 

ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, 

przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

g. W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie 

wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest 

równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów, 

h. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień 

niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie 

uchybia zasadom uczciwej konkurencji. 

2. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami: 

Ze strony Organizatora konkursu: 

Anna Bargiel-podinspektor 

Marcin Grad - inspektor 

Dane kontaktowe: tel. 48 36 20 485, e-mail: budzet@umradom.pl 
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IV. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert 

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do 

zachowania poniższych warunków: 

a. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Oferenta bądź posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. 

Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela 

Oferenta, 

b. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim, 

c. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, 

d. Oferta powinna składać się z: 

• Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; 

• Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; 

• Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest 

podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze 

sądowym, jako uprawniona do reprezentacji Oferenta; 

• Projektu umowy gwarancji bankowej według wzoru stosowanego przez Oferenta. 

e. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert, 

f. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w Konkursie ofert  

na udzielenie gwarancji bankowej zapłaty wynagrodzenia za roboty 

budowlane. Nie otwierać przed dniem 4 marca 2019 r. godz.11.30. 

g. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Skarbnika Miasta pok. 322 Urząd Miejski  

w Radomiu 26-600, ul. Jana Kilińskiego 30, nie później niż do dnia  

4 marca 2019 r. do godz. 11.25. 
h. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w 

dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich 

Oferentów. 

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu 

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny 

otrzymanych ofert: 

a. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 

Kilińskiego 30, w dniu 4 marca 2019 r. o godz.11.30 w sposób jawny. 
b. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych 

w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez 

Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. 

Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 2 dni roboczych od daty 

wezwania, 

c. Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie łącznej ceny brutto gwarancji 

bankowej złożonej przez Oferenta. 
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d. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę 

brutto gwarancji. 

Informacje uzupełniające 

e. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty, 

f. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego 

oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie powiadomieni pozostali 

Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano, 

g. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany lub usunięcie 

niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia 

oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie. W takim przypadku 

Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą 

ofertę, 

h. W przypadku złożenia dwóch najkorzystniejszych ofert z taką samą ceną Organizator 

zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających 

(w których Oferenci muszą zaoferować cenę niższą niż zaoferowaną w ofercie 

ostatecznej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla 

Organizatora projektem umowy, 

V. Zawarcie umowy 
Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy: 

a. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty, jako najkorzystniejszej nie jest 

jednoznaczne z zawarciem umowy gwarancji bankowej, 

b. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie, 

c. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy 

gwarancji bankowej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia  

o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od 

zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną 

najkorzystniejszą ofertę, 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez 

podania przyczyn. 

VI. Załącznik: 

• Formularz ofertowy 
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Załącznik do Ogłoszenia 
 

Formularz ofertowy 

 

W imieniu ..………………………………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres 

Oferenta) 

Odpowiadając na przekazane zapytanie ofertowe na udzielenie gwarancji bankowej zapłaty 

wynagrodzenia za roboty budowlane na kwotę 15 650 915,32 zł, ważnej w okresie 

14.03.2019 r.-14.06.2019 r., tj. 3 miesiące, oferujemy wykonanie przedmiotu konkursu na 

łączną cenę brutto: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. zł. 

 

 

i Oferent oświadcza, że: 

• w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

• jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa; 

• posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu; 

• dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu; 

• jest bankiem; 

• znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty; 

• nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub 

likwidacji; 

• akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert. 

 

 

 

 

 __________________         

              data       podpis 

 

 

(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta 

zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami) 

 

 


