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TOM I 

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami 
 

Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pacanowie 

adres: ul. Dr. A. Gałązki 8, 28-133 Pacanów 

TEL. (41) 376 54 03, FAX. (41) 376 59 80 

REGON:292659050, NIP: 655-18-44-286 

e-mail: osp.pacanow@interia.pl 

adres strony internetowej: http://www.ug.pacanow.pl/ 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OSP.ZP. 

1/2016 

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1. Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa 

ekologicznego i chemicznego 

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym Tom II SIWZ. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienie wg CPV: 

34.14.42.10-3 – Wozy strażackie 

4.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda podania 

przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

http://www.ug.pacanow.pl/
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. 

4.5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie 

z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380) i ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. 

zm.). 

4.6. Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca), o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, 

nie z recyklingu oraz będą spełniać podane w OPZ parametry techniczne. 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 40 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 

21 listopada 2016r. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

6.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego 

lub handlowego. 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

6.2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

6.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przez 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie: 

- min. dwóch dostaw średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt. 

6.2.3.b) IDW nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że: 

- Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem; 
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albo 

- jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem 

(warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się 

wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym 

wymaganym doświadczeniem). 

 

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podst. pkt. 7.3. IDW. 

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

b) spełniania warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycja treści oświadczeń została zamieszczona 

w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.1., Formularz 3.2). 

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
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do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, propozycja treści 

oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 

3.4.). 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp. 

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

8.6. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

8.7. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

8.7.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem składania ofert. 

8.7.2. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane. 
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8.7.3. Dowody określające czy wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane przez Wykonawcę należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem składania ofert. 

8.7.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

8.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8.9. W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘSCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 
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Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1. 

9.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

9.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.2. IDW. 

9.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.2. IDW. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenia o którym mowa w pkt. 8.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
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w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o którym mowa w pkt. 8.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 

10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o którym 

mowa w pkt. 8.7., przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2) 

składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na 

zasadach opisanych w pkt. 6.2. IDW. 

 

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

11.1. W postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn.zm., osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z uwzględnieniem wymogów dotyczących form, 

ustanowionych poniżej w pkt. 11.4-11.7. IDW. 

11.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

- w sprawach proceduralnych: 

Piotr Wojciechowski,  tel (41) 376 54 03, fax. (41) 376 59 80 email: 

osp.pacanow@interia.pl 

- w sprawach merytorycznych: 

Artur Mormel,  tel. 784 449 501, email: osp.pacanow@interia.pl 

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz inne informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być 

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym 

dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach 

lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp oraz przez Podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

11.5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 

mowa powyżej w pkt. 11.4 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: 

Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  

email: osp.pacanow@interia.pl 

12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2. lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o którym mowa w pkt 12.2. 

12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 

12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 

zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej. 

12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 
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13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1. o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

15.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

15.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

15.4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

15.4.1.Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1. IDW; 

15.4.2. Formularz 2.2. dot. oferowanych parametrów technicznych 

15.4.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony 

do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

15.4.4.Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

15.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

15.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

15.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

15.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, 
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w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. Strony oferty powinny być trwale ze sobą 

połączone i kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 15.9. 

W treści oferty powinna być informacja o liczbie stron. 

15.9. Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, ze nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2013 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca 

pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym 

opakowaniu, w sposób uniemożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem 

kolejności numerowania stron. 

15.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

zaadresowane następująco: 

 

Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów 

 

Oferta na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa 

ekologicznego i chemicznego” 

„Nie otwierać przed dniem 23.09.2016 r., godz. 12:00.” 

15.11. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania 

powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

15.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach 

lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

16.1. Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego za cały 

przedmiot zamówienia. 

16.2. Cena musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi. 

16.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń 

w walutach obcych. W trakcie wykonywania zamówienia publicznego Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości zmiany ceny. 

16.4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
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16.5. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty wynikające z realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. wszelkie koszty związane z wydaniem przedmiotu zamówienia 

( w tym w szczególności koszty produkcji, ubezpieczenia, podatki, cła, badania jakości, 

tłumaczenia dokumentów, zysk Wykonawcy, ewentualne opusty). 

16.6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki 

rachunkowe oraz inne niezgodności oferty z treścią SIWZ niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy PZP. W szczególności: 

- omyłki wynikające z błędnie wyliczonego podatku VAT, 

- pozostałe przypadki, które będą jednoznacznie wskazywać na omyłkę a sposób ich 

poprawienia będzie jednoznaczny. 

16.7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy PZP. 

16.8. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert 

(art. 87 ust. 1 ustawy). 

16.9. Dla przedmiotu zamówienia pochodzącego z importu, tj. krajów spoza Unii 

Europejskiej, cena oferty (PLN) musi uwzględniać wszystkie opłaty, w tym min. cło 

przywozowe, które są należne w kraju Zamawiającego. Cło przywozowe i akcyzę 

Wykonawca ma obowiązek uiścić przed odbiorem dostawy. 

 

17. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

a) Cena – 60% 

b) Okres gwarancji – 20% 

c) Termin dostawy – 10% 

d) Rodzaj zawieszenia kabiny – 10% 

17.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza 

Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty 

zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego 

wzoru: 

 

𝑪 =
𝐂𝐦𝐢𝐧

𝐂𝐨
 𝒙 𝟔𝟎 𝒑𝒌𝒕 

 

 

gdzie: 

C min - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej 

 

17.1.2. Opis kryterium „Okres gwarancji” 

Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości okresu 

gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 4 Formularza Oferty.  
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UWAGA: 

Najkrótszy możliwy Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 36 

miesięcy. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 72 miesięcy. 

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w przedziale od 36 do 72 miesięcy. 

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości zostanie uwzględniony w umowie 

z Wykonawcą. 

- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji (72 miesięcy) – 

otrzymuje 20 pkt. - maksymalną liczbę punktów, 

- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres gwarancji (36 miesięcy)– 

otrzymuje 0 pkt., 

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, 

pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów 

obliczoną wg wzoru: 

 

𝐓 =
𝑻𝒐

𝑻𝒎𝒂𝒙
𝒙 𝟐𝟎 𝒑𝒌𝒕   

 

gdzie:  

T o. – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej 

T max. - najdłuższy możliwy okres gwarancji (60 miesięcy) 

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

17.1.3. Opis kryterium „Termin dostawy” 

Kryterium „Termin dostawy” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu dostawy 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 5 Formularza Oferty. 

UWAGA: 

Najkrótszy możliwy Termin dostawy wymagany przez Zamawiającego: 20 dni. 

Najdłuższy możliwy Termin dostawy uwzględniony do oceny ofert: 40 dni. 

Wykonawca może zaproponować termin dostawy w przedziale od 20 do 40 dni. 

Zaoferowany przez Wykonawcę Termin dostawy zostanie uwzględniony w umowie z 

Wykonawcą. 

- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy Termin dostawy (20 dni) – otrzymuje 

20 pkt. - maksymalną liczbę punktów, 

- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny termin dostawy (40 dni)– otrzymuje 

0 pkt., 

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, 

pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów 

obliczoną wg wzoru: 

𝑫 =
𝑫𝒎𝒊𝒏

𝑫𝒐
𝒙 𝟏𝟎 𝐩𝐤𝐭 

gdzie: 

D min.- najkrótszy możliwy termin dostawy (20 dni) 

D o. – termin dostawy zadeklarowany w ofercie ocenianej 
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W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

17.1.4. Kryterium „Rodzaj zawieszenia kabiny desantowej” będzie rozpatrywane w ten 

sposób, że : 

- w przypadku zaoferowania zawieszenia kabiny desantowej : mechanicznego – 

Wykonawca otrzyma  0 pkt (K = 0 pkt) 

- w przypadku zaoferowania zawieszenia kabiny desantowej : samopoziomującego – 

Wykonawca otrzyma 10 pkt (K = 10 pkt) 

17.1.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą 

liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = C + T + D + K 

 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości” 

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy” 

K – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Rodzaj zawieszenia kabiny desantowej” 

 

17.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

17.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 

w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie 

ze wzorem określonym w pkt 17.1.4. 

17.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 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 ofert i łączną punktację, 

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

i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

17.5. Informacje, o których mowa w pkt 17.4.1) Zamawiający zamieści również 

na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

18. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

18.1. Oferty powinny być złożone w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 

28-133 Pacanów, w sekretariacie Urzędu Gminy I piętro w 

terminie do 23.09.2016 r., do godziny 11:30. 
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18.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-

133 Pacanów, II piętro sala Herbowa w dniu 23.09.2016 r., 

o godzinie 12:00 

18.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

18.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

18.5. 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. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i 

siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. Protokół, oferty oraz wszelkie 

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. Załączniki do 

protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

18.6. W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych. 

18.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

18.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 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, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

18.9. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest 

rozpatrywana i uznaje się ją za odrzuconą. 

18.10. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem 

art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

18.11. 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 przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 i ust. 

1a. 
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19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

19.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów 

z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.  

 

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

21.ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY. 

 

Wzór Umowy stanowi TOM II SIWZ. 

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

22.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Ustawy Pzp 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 Pzp. 

22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5. ustawy Pzp. 

22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału w 

postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu. 

22.6. 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 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
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nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

22.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

22.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

22.9. Na czynności, o których mowa w pkt 22.8 nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy Pzp. 

22.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

22.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

22.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.10 i 22.11 wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

22.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

22.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia. 

22.15. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 


