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34.14.45.00 -3  Pojazdy do transportu odpadów i ścieków 
 

 
 
 

 
 

 
 

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
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ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. Podstawa prawna 
opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1.       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 
poz. 795 z późn. zm. ) [zwana dalej ustawą] 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), 
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz.1650), 
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) 
 
 

ROZDZIAŁ II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia ssąco-płuczącego na podwoziu 
samochodowym do ciśnieniowego czyszczenia i odsysania zanieczyszczeń o następujących 
parametrach technicznych:  

Zestaw Serwisowy do czyszczenia kanalizacji sanitar nej 
 
Urządzenie ss ąco-płucz ące: 

• Fabrycznie nowe, rok produkcji 2011-2012 
• Pompa ciśnieniowa: co najmniej trzycylindrowa z ceramiczną armaturą o minimalnych 

parametrach roboczych: 140 bar przy 60 ltr./min. 
• Układ zasysający: pompa próżniowa o wydajności co najmniej 3600 ltr./min. 
• Napęd: silnikiem spalinowym diesla o mocy co najmniej 26 KM 
• Zespół napędowy (silnik oraz pompa) umieszczone w przedniej części urządzenia na 

dodatkowej ramie wyposażonej w tłumiki drgań.  
• Pokrywa ochronno - wyciszająca zespołu napędowego.   
• Zbiornik cylindryczny, lakierowany umieszczony poziomo na ramie, zabezpieczony 

antykorozyjnie, całkowita pojemność zbiornika min. 1500 litrów. 
• W zbiorniku wbudowana przegroda, dzieląca zbiornik na przedział wody o pojemności min. 

700 litrów  oraz przedział ścieków i osadu o pojemności min. 800 litrów.  
• Połączenie pomiędzy przedziałem wody i zbiornika ścieków 

 - Przedział na wodę wyposażony w: 
  - złącze zasilające 
  - złącze spustowe, 
  - system przelewowy,  
  - wskaźnik wypełnienia. 
 - Przedział na ścieki wyposażony w: 

- podłogę profilowaną w kierunku pokrywy tylnej, ułatwiającą opróżnianie 
nieczystości,  

  - kulowy zawór zabezpieczający przed przepełnieniem  
  - wskaźnik ciśnienia  
  - szybkozłącze do ssania,  
  - szybkozłącze do opróżniania,  
  - szklane wskaźniki wypełnienia,  
  - tylną pokrywę zbiornika, ręcznie otwieraną na bok,  

• Bęben roboczy hydraulicznie sterowany, wyposażony w prowadnik węża oraz z wężem 
ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji, ciśnienie robocze do 300 bar, średnica 1/2”, 
długość min. 80mb. 

• Bęben roboczy z wężem zasilającym 3/4’’, długość min. 20mb. 
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• Oba bębny umieszczone na ramie montowanej na tylnej pokrywie zbiornika. 
• Dodatkowy bęben z wężem ssącym min. 2” długości min. 18mb. 
• Płyta ze stali nierdzewnej ułatwiająca zrzut osadu. 
• 2 zamykane skrzynie narzędziowe umieszczone wzdłuż obu boków zbiornika o 

maksymalnych możliwych wymiarach. 
• System do opróżniania w okresie zimowym resztek wody w układzie ciśnieniowym. 
• Wyposażenie części ciśnieniowej:  

  - płynny regulator ciśnienia,  
  - filtr wody z wyjmowanym wkładem,  
  - wskaźnik ciśnienia,  
  - zawór sterujący,  
  - system zabezpieczający, wyłączający pracę urządzenia w przypadku braku wody, 

• Wyposażenie części ssącej:  
  - wskażnik ciśnienia 
  - filtr powietrza  

- separator oleju 
  - zawór sterujący   

• Sterowanie przy bębnie roboczym ciśnieniowym:  
  - wskaźniki alarmowe,  
  - awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa 
  - przyłącze elektryczne 12V, 
  - bezstopniowy regulator ciśnienia, 
  - zawory sterujące 
  - sterowanie obrotami silnika 
  - wskaźnik ciśnienia 

• Sterowanie przy napędzie urządzenia,:  
  - starter, 
  - wskaźniki alarmowe 

• Wykończenie:  
- zbiornik, rama główna oraz płyta zespołu napędowego, zabezpieczone 
antykorozyjnie, poprzez cynkowanie ogniowe  
- rama bębna roboczego piaskowana powleczona powłoką antykorozyjną oraz 
zewnętrzną lakierowaną 
- bęben ciśnieniowy piaskowany, powleczony powłoką antykorozyjną oraz 
zewnętrzną lakierowaną 

  - oświetlenie ostrzegawcze  
• Akcesoria robocze: 

  - głowica kanałowa udrożniająca  
- głowica kanałowa czyszcząca   
- wąż do zasysania 3” (DN80), o długości min. 6 m, wyposażony w złączki (2szt.) 
- lanca ciśnieniowa  

 
Podwozie samochodowe: 

• Fabrycznie nowe , rok produkcji:  2011- 2012 
• DMC:      - do 3500 kg. 
• Nośność podwozia:    - min. 1750 kg. 
• Rozstaw osi:      - min. 2500 mm 
• Silnik:      - o mocy co najmniej 130 KM 
• Napęd      - na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze 
• Ilość miejsc w kabinie:    - 3 osoby 

 
 

Ostateczny odbiór pojazdu nastąpi protokołem odbioru końcowego w siedzibie Zamawiającego po 
uprzedniej rejestracji pojazdu i przeszkoleniu obsługi. 

Całość wykonana zgodnie z regulacjami CE oraz przepisami UE dotyczącymi ruchu drogowego  
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Wymagana dokumentacja: 

•••• homologacja na podwozie oraz pełna wymagana prawem dokumentacja pozwalająca 
dokonać rejestracji pojazdu, 

•••• instrukcja obsługi  
•••• deklaracja zgodności CE 
•••• karta gwarancyjna 

Gwarancja: 
• gwarancja na zabudowę - min 24 miesiące liczona od daty odbioru końcowego pojazdu 
• serwis gwarancyjny na terenie Polski -czas reakcji serwisu do 48 godz. od momentu  

zgłoszenia 
• zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na terenie Polski 
• w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca udostępnia 

bezpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych 
• gwarancja na perforację zbiornika - min 10 lat od daty odbioru końcowego pojazdu 
• gwarancja producenta na podwozie - min 24 m-ce od daty odbioru końcowego pojazdu 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 
 - opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę 
dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia 
zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia 
 
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

34.11.40.00 - 9  Pojazdy specjalne 

34.14.45.00 - 3  Pojazdy do transportu odpadów i ścieków 

 
3. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych 

z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych 
warunków zamówienia w formie dokumentu.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających do 20 % 

zamówienia podstawowego.  
 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej. 
 

9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana 
przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że w całości zamówienie będzie wykonywane przez 
Wykonawcę osobiście. 

 
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia:  do 31.08.2012. 
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ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  ORAZ  WYKAZ OŚWIADCZEŃ 

LUB  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POST ĘPOWNIU. 

 

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

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.  

 
Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 
(i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 
(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być 
podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika 
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;) 
 
 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
(a) Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej dwóch dostaw urz ądzeń ssąco-
płucz ących na podwoziu samochodowym o pojemno ści zbiornika min 1500l z podziałem na 
komor ę na wod ę czyst ą, komor ę na osad i wod ę brudn ą oraz o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony urz ądzenia w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 

(i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 
(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być 
podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika 
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;) 

(ii)  wykaz wykonanych zamówień (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających 
ofertę wspólną) , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony 
według załącznika nr 2. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia 
zostały wykonane  należycie; 

(iii)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 5; 

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

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 
 (i)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3. (W 
przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ZAKUP URZĄDZENIA SSĄCO-PŁUCZĄCEGO 

  

6 
ZP/5/2012 

 

udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być 
podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika 
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;) 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia,  

a) posiadanie środków finansowych w wysoko ści co najmniej 300 000,00 zł lub posiadanie 
zdolno ści kredytowej w wysoko ści co najmniej 300 000,00 zł.  

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 
(i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 

(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub 
przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;) 

(ii) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 300 000,00 zł – 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

(iii) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanych 
powyżej warunków.  

UWAGA!  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu 
wykorzystać załącznik nr 5; 

5.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda, 
następujących dokumentów: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4; 

b) aktualnego odpisu 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, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 i 4 
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w Rozdziale IV pkt.5. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 5 lit. b : 
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1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 7.1) lit. a) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1), zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 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. Terminy wymienione w  pkt. 7.2) stosuje się odpowiednio. 

8.  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 
 - opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę 
dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia 
zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia 

9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
te podmioty. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenie Wykonawca winien poświadczyć za zgodne z oryginałem. 

12. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków: 
Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, 
jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i 
oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. 
warunki wykonawca spełnił. 
 

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

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 
na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 
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Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający przyjmuje formę pisemną i faks. 
Wyjaśnienia otrzymane w terminie faksem, wywołują skutki prawne.  
Jednakże uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw  przesłane w terminie tylko 
faksem nie będą uwzględniane przez Zamawiającego, gdyż ofertę Wykonawca składa pod 
rygorem nieważności w wersji pisemnej. Uzupełnienie oferty o brakujące lub wadliwe dokumenty 
lub oświadczenia analogicznie powinno odbywać się w formie pisemnej. Zgodnie z §6 ust. 1 
Rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
Wszelkie zawiadomienia, wezwania  sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą faksem i 
pocztą lub pocztą. Z tym, że za faks dostarczony będzie świadczył raport nadania faksu.  
 
 
Adres do korespondencji: 
adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
  83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12 
           nr faxu: 58/681-66-76   
 
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

– Tomasz Maszke w sprawach proceduralnych pzp: Tel/fax 58/ 681-66-76 lub 509-661-162, 
w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00 

– Tomasz Zdanowicz w sprawach opisu przedmiotu zamówienia: Tel/fax 58/ 681-66-76 lub 
504-258-640, w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00 
 

 
ROZDZIAŁ VI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: 

dziesięć tysięcy złotych. 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)  

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Przedsiębiorstw 
Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach: 
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach,  
nr konta: 55 8324 0001 0000 1397 2000 0030. 

6. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
1) Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać 

Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, 
natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu należy wpiąć do 
oferty. 

7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z 
późniejszymi zmianami). 

 
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. 
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ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1.  Przygotowanie oferty 

1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy 
pisemnej. 

1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

1.4 Oferta zawiera formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 1 
oraz załączniki nr 2, 3, 4, wymienione w SIWZ z wykorzystaniem załączonych wzorów (patrz. 
Rozdział XVIII. „Załączniki” w  n/n SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca polega na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów lub zdolnościach finansowych, to Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca może wykorzystać 
załącznik nr 5. 
1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa.  

1.6.  Do oferty należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uprawnienie osób do reprezentowania 
firmy w obrocie gospodarczym.  

1.7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika wykonawcy, należy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

1.8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane w nich zawarte. 

1.9.  Jeśli załączone dokumenty sporządzone są w języku obcym, należy je złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę 

1.10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  

1.11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

1.12. Wykonawca może zastrzec w ofercie część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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 należy złożyć w 
nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z dopiskiem „poufne - tylko do wglądu dla komisji 
przetargowej”. W przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje 
złożone w ofercie są w pełni jawne. 

1.13.    Ofertę należy złożyć w  nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie  

1.14.     Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12. 

1.15.  Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: 
Oferta na przetarg nieograniczony  – Zakup urz ądzenia ss ąco-płucz ącego na 
podwoziu samochodowym . Znak sprawy ZP/5/2012. Nie otwiera ć przed 11.06.2012r. 
godz. 11:00 

1.16.  Na kopercie winny być: nazwa i adres Wykonawcy. 

W przypadku braku tej informacji, o których mowa w pkt. 1.14. i 1.15., zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe 
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otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 
pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert; 

 
1.17.   Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: 
ZMIANA” 

1.18.   Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

1.19.  Za podpis zamawiający uważa: 

a)  własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i nazwisko 
osoby składającej podpis i/lub  

b) własnoręcznie złożony podpis , tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem 
napisanym pismem komputerowym na podstawie której można zidentyfikować imię i nazwisko 
osoby składającej podpis i/lub  

c) własnoręcznie złożony podpis , tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby 
umożliwiającym zidentyfikowanie imienia i nazwiska  osoby składającej tzw. parafkę (zamiast 
pieczątki), 

d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron  w sposób, o którym 
mowa w lit. b) i/lub c) 

1.20. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii 
dokumentu podpisu „za zgodność z oryginałem” – własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z 
podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób o którym mowa w 
punkcie 1.19 lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o jakim mowa w 
punkcie 1.19 lit. d) również będzie traktowany przez zamawiającego, jako potwierdzenie za 
zgodność z oryginałem.  

2. Oferta wspólna Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą 
ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę. 
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno: 
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi; 
(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie; 
(c) precyzować zakres umocowania; 
(d)upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z 
postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z 
wykonaniem umowy w imieniu Wykonawców; 
(e)być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców 
składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi; 
(f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników. 
Oferta  powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.  
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka 
korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań.  

 
ROZDZIAŁ IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT 

1. Ofertę należy przesłać/złożyć 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, I pi ętro , sekretariat, do dnia 11.06.2012r. do godz. 10 :30 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, PWiK Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 
Sierakowice, I pi ętro, sala konferencyjna, dnia 11.06.2012r. o godz. 11:00. 

3. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas 
otwarcia ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana oraz cenę. 

4. 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. Wykonawca w swoim formularzu ofertowym podaje cenę ryczałtową netto i brutto.  
2. Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz. U Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 
3. Cenę oferty należy podać w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
5. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik nr 1 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 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
Cc =      gdzie: 

  Cc- ilość punktów, którą otrzyma badana oferta  
Cn- najniższa zaoferowana cena,  

    Co- cena rozpatrywanej oferty,  
         100 – wskaźnik stały 

    100 % - kryterium oceny. 
      
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  
4. Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom 

przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez 
zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. 
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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 jednocześnie zawiadomi   
Wykonawców, którzy złożyli 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 złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
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 może być 
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 może 
ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym 
terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do: 
a) jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania  
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY  

 
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 
1. Na podstawie  art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyżej przytoczonego przepisu jest nieważna. 

3. Zgodnie z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w 
następujących przypadkach:  
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a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi 
prawnej: 

• charakterze niezależnym od stron, 

• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

• którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 
zachowaniu należytej staranności, 

• której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia. 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym w przypadku zmiany 
obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, 

c) w przypadku zmiany podatku akcyzowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie tego podatku, 

4. Zamawiający określił warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu  
  w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.  

 
 

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

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z późn. zm. - DZIAŁ VI art. 179 ÷  198g ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). 

1. Odwołanie.  
1.1 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 4) odrzucenia oferty odwołującego. 
1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia z 
pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. V SIWZ. 
1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w pkt. V SIWZ albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia  wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
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Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej 
1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.5 oraz 1.6 wnosi się w terminie 5 
dni  od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących  podstawę jego wniesienia. 
1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej  odwołanie wnosi się: 
⇒ w terminie 15 dni od dnia  zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu  zamówienia 
⇒ w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
 
2.  Skarga do s ądu.  
2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
Rozdziału 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 
113 poz. 795 z późniejszymi zmianami). nie stanowią inaczej. 

2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego  
2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
2.5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części.   
2.6. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

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

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

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

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

urzędowania.  
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane. 
 
 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w 

trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
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4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 

trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

5. Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia; 

6. Załącznik nr 6  -  Projekt umowy; 

 


