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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 
 
 

 
DOTYCZY: Wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby realiz acji 

projektu: „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej zlewni rzek 
Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”  

(CPV: 71.30.00.00-1)   
 
 
 
 

USŁUGI 
 
 
 

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
o wartości poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp 

 
 
 
 

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) 
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ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 52 podziałów geodezyjnych na potrzeby realizacji 
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w 
aglomeracji Sierakowice”. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania dla Zamawiającego następujących 
dokumentów dotyczących kaŜdej działki: 

a. wypis i wyrys do celów notarialnych;   
b. wyciąg główny z wykazu zmian gruntowych przeznaczony do celów sądowych;   
c. decyzję Urzędu Gminy zatwierdzająca projekt podziału.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
podziału zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.  

4. Szczegółowa ilość podziałów geodezyjnych ustalana będzie kaŜdorazowo w formie zleceń – 
jedno zlecenie nie więcej niŜ 10 nieruchomości do podziału. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad promocji Projektu określonych dla 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   

6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister 
Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją 
WdraŜającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
9. Zamawiający nie przewiduje zaistnienia zamówień uzupełniających.  
10. Zamawiający przewiduje moŜliwość zaistnienia zamówień dodatkowych do zamówienia 

podstawowego.  
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej. 
12. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 
 
 

ROZDZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji całości zamówienia do 30.12.2011 r. 
2. Realizacja poszczególnych podziałów w terminie 100 dni od dnia otrzymania zlecenia 

podziału danych nieruchomości. 
 
 

ROZDZIAŁ III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niŜej podane warunki: 
1) Dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia zawodowe w 

dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 t.j. podziały i rozgraniczenia nieruchomości oraz 
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą –spełnia –nie spełnia-    

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złoŜonych przez Wykonawcę 
do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w 
warunki Wykonawca spełnił.  

 
 

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
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1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków muszą być: 
 a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy     
     Prawo zamówień publicznych, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
    rejestru,– wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
c) wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, 
d) informacja o podstawie dysponowania w/w osobami, jeŜeli w wykazie osób  wykonawca 

wskazał osoby, które nie są jego pracownikami, 
e) oświadczenie wykonawcy,  Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia  
    

2. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
a)  wypełniony druk „Formularz Ofertowy” stanowiący załącznik specyfikacji. 

  b) aktualne za świadczenie o wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej jeŜeli 
wykonawca posiada taki wpis. 

 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
          
W przypadku składania oferty wspólnej  przez kilku przedsiębiorców, kaŜdy ze wspólników musi 
złoŜyć dokumenty wymienione w punkcie IV. 1.a) i b), oraz IV. 2.b). Pozostałe dokumenty będą 
traktowane jako wspólne. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny by ć 
poświadczone za zgodno ść z oryginałem przez wspólników. 

  Wspólnicy musz ą ustanowi ć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty 
naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upowaŜnione do składania 
oświadczeń woli kaŜdego ze wspólników. 
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.   
 
UWAGA 

1) JeŜeli Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IV 
1.b) specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w  kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 

2) Dokument, o których mowa w UWADZE w punkcie 1), powinien być wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

 
3) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma  siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się  dokumentów, o których mowa w pkt. nr 1) 
UWAGI specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2 
UWAGI stosuje się odpowiednio. 

 
 

ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK śE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były 
przekazywane faksem oraz niezwłocznie pisemnie. JeŜeli oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faxem, fakt ich otrzymania zostanie 
niezwłocznie potwierdzony na Ŝądanie kaŜdej ze stron. 
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się na 
    nr faxu: 058-681-66-76  oraz  
    adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
       83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12. 
3. Osobą ze strony Zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

– Kamila Młyńczyk – specjalista ds. zamówień publicznych, tel.: 058 681-66-76, 
fax.: 058 681-66-76, w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00 

4. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej 
formy postępowania. 

 
 

ROZDZIAŁ VI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
 

ROZDZIAŁ VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

A. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, 
2) za ofertę uwaŜa się: Formularz ofertowy oraz wszystkie wykazy, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ; 
3) ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem 

czytelnym, 
4) zaleca się ponumerować strony oraz spiąć (zszyć) w sposób trwały, zapobiegający moŜliwości 

dekompletacji zawartości oferty, 
5)  na początku oferty zaleca się umieścić spis treści z wyszczególnieniem załączników 

i odpowiadających im numerów stron, 
6) oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia         

i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu lub parafy osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa,  

7) co najmniej jeden podpis i jedna parafa złoŜone w ofercie muszą być opatrzone pieczęcią 
imienną osoby składającej podpis lub parafę celem jej identyfikacji,  

8) wszystkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby/ 
osób podpisującej formularz ofertowy, 

9) zaleca się podpisanie lub parafowanie wszystkich stron Oferty zawierających treść oraz 
załączników, jak teŜ wszelkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany.  

10) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach,  

11) formularz ofertowy wraz z załącznikami naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 
danymi Wykonawcy oraz napisem: 

„Oferta na przetarg nieograniczony na wykonanie pod ziałów geodezyjnych” 
Znak sprawy POI Ś/ZP/1/2010. Nie otwiera ć przed 10.03.2010   r. godz. 11:00 

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia  
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie 
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otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert; 
12) Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
UpowaŜnienie  osób  podpisujących  ofertę  do  jej  podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika 
wprost z  dokumentu  stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy ( odpisu z właściwego 
rejestru  lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ), to do oferty 
naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 
notarialnie. 

13) w przypadku złoŜenia kserokopii, na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek przedłoŜyć oryginały tych dokumentów; 

14) Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty,  

15) postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty 
zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993.47.211 z późn. zm.). 
Dokumenty tak przygotowane naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z 
dopiskiem „poufne - tylko do wglądu dla komisji przetargowej”. W przypadku braku 
powyŜszego, Zamawiający uzna, Ŝe wszystkie informacje złoŜone w ofercie są w pełni jawne. 

 
 

ROZDZIAŁ IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT 

1. Ofertę naleŜy przesłać/złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres   
Zamawiającego: 

    Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-34 0 Sierakowice 
     do dnia 10.03.2010 r. do godz. 10:30 
2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
3. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 
4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego: 
      PWiK Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sier akowice, dnia 10.03.2010 r. o godz. 11:00. 
5.  Sesja otwarcia ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŜe zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu 
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa oraz adresy Wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, cena, a takŜe termin wykonania zamówienia i warunki płatności. 

6. Wykonawca nie ma obowiązku być obecny przy otwarciu ofert. Informacje podawane podczas 
otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek.  

 
 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,      
z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Cenę oferty naleŜy podać w formie ryczałtu. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93,z późniejszymi 
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco: 

    § 1. JeŜeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie   
          moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie  
         moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów pracy. 
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§ 2. JeŜeli  jednak  wskutek  zmiany  stosunków, której  nie  moŜna  było  przewidzieć, 
      wykonanie   dzieła  groziłoby przyjmującemu zamówienie raŜącą stratą,  sąd moŜe 
      podwyŜszyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

4. W związku z powyŜszym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia.  

5. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
 
 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZNIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać  się będą w 
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 
 
 
ROZDZIAŁ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie następującymi 
kryteriami: 

Cena ryczałtowa brutto – 100%. 
2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według formuły: 

%100100xx
Co

Cn
C =      gdzie: 

         Cn- najniŜsza zaoferowana cena,  
        Co- cena rozpatrywanej oferty,  
               C- ilość punktów którą otrzyma badana oferta 
      100 – wskaźnik stały 
      100 % - kryterium oceny. 
     Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert.  
4. Ilość punktów obliczona wg powyŜszego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom 

przez kaŜdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez 
zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. 

 
 

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 
kryterium oceny i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być 
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zawarta. 
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Termin 
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten moŜe 
ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym 
terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego. 

4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą 
przesłanki uniewaŜnienia postępowania, w myśl w art. 93 ust. 1. Pzp. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓR E ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 
1. Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu  

  w Projekcie Umowy , który stanowi załącznik nr 4  do SIWZ.  
2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować Wzór Umowy w zakresie, 

który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe.  
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złoŜonej przez Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest moŜliwa w zakresie:  
1) terminu realizacji umowy, który moŜe ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach; 
2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia. 
4. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zamian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeŜeniem postanowień ust. 3 
niniejszego rozdziału. 

 
 

ROZDZIAŁ XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a takŜe innemu 
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Szczegółowe informacje na temat odwołania znajdują się w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej".  

4. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają takŜe następujące przepisy wykonawcze  do 
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. Nr 187, poz. 1327, Dz. U. z 
2008 r. Nr 188, poz. 1156), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz 
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886, Dz. U. z 2008 r. Nr 182, 
poz. 1122). 
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XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 
udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia 

2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniŜszych 
zasadach: 
1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złoŜyć w siedzibie zamawiającego wniosek o 

udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu  
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, z 

uwzględnieniem złoŜonego w ofercie zastrzeŜenia o tajemnicy przedsiębiorstwa; 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  

dokumenty, 
4) udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania.  
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeks cywilny, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
 
 

XVII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. art. 24 
3. Załącznik nr 3 – Potencjał Kadrowy 
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy 
5. Załącznik nr 5 – Wykaz nieruchomości do podziału 

 


