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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów 
 

zwany dalej Zamawiającym 
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego 

 
o wartości większej niż równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro i o wartości zamówienia 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 28 maja 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907) 

na zadanie pn.: 
 

„ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ORAZ UDRAŻNIANIA 
KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ”. 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający: 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 1 
48 – 120 Baborów 
tel.:   77/ 403-69-82 
fax.:  77/ 403-69-82 
e-mail: zuk@baborow.pl 
NIP: 748-000-24-38, Regon: 53058562200000 
 
Godziny pracy:  
- od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00   
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części 
opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników. 
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu 13.11.2015r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego www.zukbaborow.pl oraz na tablicy ogłoszeń                  
w budynku Zamawiającego przy ulicy Krakowskiej 1 – parter.   
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa zamówienia: „zakup samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg oraz udrażniania 
kanalizacji sanitarne i deszczowej”. 
 
Dane techniczne samochodów i ich wyposażenie:  
 
A. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SPECJALNY /UŻYWANY/  – OPIS TECHNICZNY: 
1. data pierwszej rejestracji:   2008 /dopuszczalny rok produkcji 2007 z I rejestracją w 2008/ 
2. dopuszczalna masa całkowita:  18000 kg. 
3. moc silnika:      280 km 
4. klasa emisji spalin:    EURO 4 
5. przebieg:    nie większy niż: 380 000 km. 
6. kabina:     dzienna, bez leżanki, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44ti
http://www.zukbaborow.pl/
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7. rozmiar opon:    r22,5 
8. zbiornik paliwa o pojemności:  około 250 litrów 
9. skrzynia biegów:    manualna 
10. zawieszenie przedniej osi:   pneumatyczne 
11. zawieszenie tylnej osi:   pneumatyczne 
12. liczba miejsc w kabinie:   2 
13. obrotomierz:   TAK 
14. wymiary zewnętrzne  

a) długość:    max. 6700 mm. 
b) wysokość pojazdu /kabiny/: max. 2700 mm. 
c) szerokość:    max. 2550 mm. 
d) rozstaw osi    max. 3800 mm. 

15. klimatyzacja:   TAK 
16. szyby:     sterowane elektrycznie 
17. lusterka:     elektrycznie regulowane 
18. kolor kabiny:   biały 
19. blokada mechanizmu różnicowego 
20. stan techniczny 

a) samochód sprawny technicznie 
b) samochód nie może być powypadkowy 
c) silnik i skrzynia biegów bez wycieków 
d) blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, stan powłoki lakierniczej dobry lub bardzo dobry 
e) stan ogumienia – dopuszczalny stopień zużycia, nie więcej jak 50 % nowych opon 
f) samochód przeznaczony do ruchu prawostronnego. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu, który 
został przekształcony (przerobiony, zmieniony) z jazdy w ruchu lewostronnym na jazdę w ruchu 
prawostronnym 

21. Wymagany okres gwarancji: 3 miesiące 
 
B. ZABUDOWA HAKOWA: URZĄDZENIE HAKOWE FABRYCZNIE NOWE, ROK PRODUKCJI 2015: 
1. nominalna moc załadunkowa: 7 ton  
2. wysokość haka:    h= 1200 mm 
3. teleskopowane ramię główne wykonane z profilu 180 mm x 180 mm x 12,5 mm 
4. długość teleskopowania:  t=800 
5. masa własna urządzenia:   ok.1020 kg 
6. ciśnienie:     max  25 mpa 
7. długość ramy:    max. 4000 mm 
8. długość użytkowa kontenerów:  3400 - 4200 mm 
9. rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali z otworami  

wycinanymi laserowo o grubości 6 mm – blacha 18g2e, profile S355j2H 
10. szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera wykonane z żeliwa osadzone  

na tej samej osi obrotu co oś obrotu ramy tylnej 
11. sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu bez elektrozaworów 
12. wysokiej jakości uszczelnienia siłowników hydraulicznych, 
13. hak z zapadką samoczynną 
14. konstrukcja stalowa piaskowana, malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana 
nawierzchniowo farbą poliuretanową w systemie kolorystycznym ral, 
15. płyty ślizgowe wysuwu haka wykonane z tworzywa pa6.gso 
16. hydrauliczna blokada kontenera z siłownikiem zamontowanym wewnątrz blokady  

o szerokości min. 105 mm 
17. pompa hydrauliczna 
18. błotniki kół wraz z chlapaczami 
19. podesty antypoślizgowe 
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20. listwy antynajazdowe 
21. kolor ral 5010 /niebieski/ 
22. u.d.t. urządzenia 
21. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące 
 
C. FABRYCZNIE NOWY PŁUG ODŚNIEŻNY: 
1. konstrukcja metalowa, spawana zabezpieczona antykorozyjnie (śrutowana, podwójna warstwa 
podkładu),  
2. odpowiednio wyprofilowany kształt pługa oraz fartuch gumowy ogranicza rzucanie śniegu na szybę 
pojazdu i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort pracy kierowcy,  
3. dzielony gumowy lemiesz zachowujący elastyczność i wytrzymałość w niskich temperaturach, optymalnie 
ukształtowana odkładnica z tworzywa sztucznego, w kolorze pomarańczowym, charakteryzująca się 
niewielką masą i dobrym czynnikiem poślizgu uniemożliwiającym przywieranie śniegu,  
4. centralnie osadzony czop pionowy pozwala na odchylanie się pługa zgodnie z ukształtowaniem drogi na 
zakrętach +/- 10°,  
5. sterowanie pługiem z kabiny operatora, światła drogowe halogenowe, obrysowe led oraz folia 
odblaskowa 3m, 
6. kolor ral 2011 /pomarańczowy/ 
7. szerokość: 3250 mm 
8. szerokość pracy – kąt ± 300: 2815 mm 
9. wysokość: 1000 mm 
10. waga: 495 mm 
11. fabrycznie nowa płyta czołowa do montażu pługa odśnieżnego 
12. Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy 
 
D. POSYPYWARKA: 

1. używana posypywarko – solarka 
2. rok produkcji:     2008 lub nowsza  
3. napęd:     od hydrauliki podwozia  
4. pojemność:    6 m3, (dopuszczalna 4 m3 z fabrycznymi nadstawkami do poj. 6m3), 
5. zbiornik na solankę:    poj. około 1000 litrów 
6. kolor:     ral 2011 /pomarańczowy/ 
7. montaż instalacji hydraulicznej podwozia 
8. Wymagany okres gwarancji:  3 miesiące 
 

 
E. ZABUDOWA ASENIZACYJNA Z UKŁADEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM: 

1. fabrycznie nowa cysterna asenizacyjna: pojemność 7000 litrów,  
2. system mocowania:    ramie podkontenerowej 
3. rodzaj zbiornika:    zbiornik cylindryczny, wykonany z blachy stalowej grubości  

      5 mm. wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi, 
4. podział zbiornika:    zbiornik podzielony na dwie komory w proporcjach: 4000  
       litrów ścieki , 3000 litrów woda czysta 
5. nachylenie zbiornika:    4-6 stopni,  
6. zbiornik wody czystej wyposażony w:  2 przegrody wewnętrzne,  
7. kompresor ssąco – tłoczący:    wydajność 9700 l./min., przystosowany do pracy ciągłej  z  
       napędem hydraulicznym, wyposażony w zawór nadciśnienia  
       i podciśnienia chłodnice oleju oraz cieczy,  
8. głębokość zasysania:     około 8 m. od poziomu jezdni, 
9. czas napełnienia zbiornika:    około 8 minut,  
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10. wyposażenie:    wąż ssąco - tłoczący fi 110 długość 16 m, 
11. tylna dennica:     otwierana i ryglowana ręcznie wyposażona w przyłącze  

      strażackie fi 110 oraz zasuwę wyposażoną w zawór  
      odpowietrzający i ociekacz, pod zasuwą rynny na węże  
      wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm                                   

       z zaworkami spustowymi o długości odpowiedniej do   
       konstrukcji zbiornika  
12. górny zawór:    pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika  
       z podwójnymi kulami,  
13. dolny zawór:     pływakowy znajdujący się pod kompresorem,  
14. maksymalne ciśnienie robocze:    0,5 bar,  
15. maksymalne podciśnienie:    0,8 bar, 
16. płynowskaz w przedniej części zbiornika wykonany z poliwęglanu, wyskalowany,  
17. manowakuometr, wychwytywacz oleju smarującego, tłumik hałasu,  
18. dodatkowe starowanie kompresora umiejscowione w tylnej części zabudowy,  
19. kompresor wyposażony w kroplomierz do regulacji smarowania,  
20. obsługa beczki przez jedna osobę - ergonomiczna,  
21. przeniesienie napędu z podwozia przystawką odbioru mocy o przełożeniu 1:1 i pompa hydrauliczną  

o wydatku 80 l/min,  
22. lampa typu "kogut" z tylnej części zbiornika oraz lampa typu halogen do oświetlenia miejsca pracy,  
23. kolor ral 2011 /pomarańczowy/ 
 
 

F. UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY: POMPA NURNIKOWA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM:  
1. wydajność:   102l/160 bar/min  
2. wyposażenie: zawór regulacji ciśnienia, zwijadło hydrauliczne  
    z przewodem 60mb 1/2 lub 3/4 cala osprzęt 
3. przeznaczenie: układ ciśnieniowy optymalny dla średnicy kanałów od 50 mm do 300mm 
4. dysze:   2 dysze 40mm przebijająca i płucząca, służące do udrażniania kanałów do 150mm,   
    oraz jedna dysza 60 mm typu quarto, służąca do udrażniania kanałów do 300 mm 
5. doposażenie:  urządzenie ciśnieniowe typu karcher z dodatkowym, małym zwijadłem ręcznym  

z przewodem ½ cala długości 40 mb zakończony „lancą” do ciśnieniowego mycia –    
napęd myjki pochodzi z tej samej pompy nurnikowej  

6. zabezpieczenie:  zabezpieczenia układu hydraulicznego: przeciążeniowe zawory bezpieczeństwa,  
    w układzie wodnym: ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa,  
7. dodatkowo obydwa układy rozłączane są poprzez awaryjne przyciski stop umiejscowione przy każdym   

z urządzeń, które natychmiast zatrzymują pracę maszyny. 
8. osprzęt układu ciśnieniowego zabudowany osłonami z blachy ryflowanej lub aluminiowej 
 
Wymagany okres gwarancji na zabudowę asenizacyjną z układem wysokociśnieniowym: 12 m-cy /pkt EiF/ 
 

Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień:  
Kod CPV: 34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 
Kod CPV: 42414000-1 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig 
Kod CPV: 42924730-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem 
Kod CPV: 34144520-9 Cysterny do gromadzenia ścieków 
Kod CPV: 43313000-0 Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe 
Kod CPV: 34144440-4 Piaskarki 
 
IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 
Ustawy Pzp. 
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V. UMOWA RAMOWA 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
VI. AUKCJA ELEKTRONICZNA  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
VII. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.  
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji przedmiotu umowy:  do 22 grudnia 2015r. 
 
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). 
„Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego” (spółka cywilna, 
konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp. 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
    wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej  (załącznik nr 3 
do SIWZ) 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający stwierdzi, iż wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jeśli 
wykaże, że: 
a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie 
zobowiązany wykonać. 
b) w zakresie wiedzy i doświadczenia: 
Oferent spełnia warunek jeżeli zrealizował w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 
dwie dostawy pojazdów zbliżonych swoją wielkością i parametrami do oferowanych, o wartości nie 
mniejszej niż: 150 000 zł. netto dla samochodu ciężarowego specjalnego z zabudową do zimowego 
utrzymania dróg i asenizacyjną. 
Dostawy muszą być potwierdzone dokumentem referencyjnym stwierdzającym, że zostały one wykonane 
należycie. (w załączeniu przedstawić referencje z podaniem rodzaju pojazdu, dat wykonania, oraz 
odbiorców). 
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c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie 
zobowiązany wykonać. 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie 
zobowiązany wykonać. 
 
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach                        
i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale XI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków,                  
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp). 
 
XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 
A) Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć 
niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 
 
- w formie oryginału: 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust.1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ), 
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 

3 do SIWZ). 
3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). 
 

- w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, 
opatrzonej imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem: 
 

4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału                                    
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 
Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są 
uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie 
nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej 
osoby). 

 
5. Dokumenty potwierdzające, że zrealizowane dostawy zostały wykonane należycie (referencje). 
6. Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 
7. Parafowany wzoru umowy - każda strona powinna zawierać podpis Wykonawcy  (załącznik nr 5 do 

SIWZ). 
 
B) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) – 
art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrvge3diltqmfyc4mjtga3tgnzsha
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2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                     
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 
złożyć samodzielnie – dokument wymieniony w dziale XI pkt A) 3 SIWZ. 

4. Oświadczenie wymienione w części XI pkt A)1 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym 
dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców). 

5. Oświadczenie wymienione w dziale XI pkt A)2 SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie 
(oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego                                     
z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, 
etc.). 

6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne 
dla nich wszystkich dokumenty wymienione w dziale XI pkt A)4 – A)6, 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 
dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tegoż 
Wykonawcę. 

 
C) Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
obowiązują następujące zasady:  
 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A)3 powyżej - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt C)1 powyżej, powinien być wystawiony 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 C)1 powyżej, 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. Zapis pkt C)2. powyżej, stosuje się odpowiednio. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
D)  Pozostałe informacje 

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub 
którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp). 

2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin 
składania ofert. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp). 
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XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ. 
 

1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem 
Zamawiającego tj. pisemnie, lub drogą elektroniczną.  

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

 
3. Wykonawcy zwracają się pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego kierując 

korespondencję na adres: 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów 

Tel.: 77/ 403 – 69 – 82 
e-mail: zuk@baborow.pl 

 
z dopiskiem: „Zakup samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg i udrażniania kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej” 

 
4. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

obowiązany jest 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. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 4 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 4 powyżej. 

7. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest SIWZ. 

8. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 

10. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                             
o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej 
www.zukbaborow.pl. 

 
 
 
 
 

mailto:zuk@baborow.pl
http://www.zukbaborow.pl/
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11. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
Tomasz Krupa – w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej 
        tel.: 77/403 69 82, pok. nr 1 /sekretariat/ – I piętro, 
Anna Bunczek – w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej 
        tel.: 77/403 69 82, pok. nr 1 /sekretariat/ – I piętro, 
 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium. 
 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
Cenę oferty w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi łączną kwotę za sprzedaż 
samochodu ciężarowego specjalnego wraz z urządzeniami wymienionymi w dziele III B-F. 
  
 
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ICH 
ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: 

1) cena ofertowa (brutto)  - 90%; 

2) serwis technologiczny  - 10%. 
 

Punkty będą przyznawane według poniższej zasady: 
 

KRYTERIUM NR 1: CENA 
 

Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru: 
 

P1 = Cn/Cb x 100 x 90% 
gdzie: 

Cn    – najniższa cena, 
Cb    – cena oferty badanej, 
100  – wskaźnik stały, 
90 %  – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

KRYTERIUM NR 2: Współczynnik eksploatacyjny pojazdu ciężarowego specjalnego 
 
Kryterium współczynnika eksploatacyjnego oceniane będzie według wzoru: 
 

P2 =WEn/WEb x 100 x 10% 
gdzie: 

WEn  – najniższy współczynnik eksploatacyjny, 
WEb  – współczynnik eksploatacyjny oferty badanej, 
100  – wskaźnik stały, 
10 %  – procentowe znaczenie kryterium współczynnika eksploatacyjnego. 

Metoda obliczania współczynnika eksploatacyjnego: rok produkcji pojazdu x przebieg pojazdu 
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Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Zamawiający 
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym                      
w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie 
poprawiona przez Zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2) Pzp, a w przypadku wystąpienia przesłanki 
określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin i oceny stanu technicznego oferowanych pojazdów na etapie 
oceny ofert, przed podpisaniem umowy, oraz prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania 
technicznego pojazdu na nie dłużej niż 8 godz. w siedzibie dostawcy. (nie wykonanie tego warunku 
skutkować będzie prawem zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy z tym 
wykonawcą.) Ponadto zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z wykonawcą w przypadku ujawnienia                 
w trakcie jazdy próbnej i badania technicznego wad pojazdu, których usunięcie przekracza koszt 2 000,00 zł. 
netto, słownie: dwa tysiące i 00/100 zł. netto (kwota określona na podstawie średnich cen rynkowych części 
zamiennych). Ewentualne badania techniczne będą przeprowadzane na koszt Zamawiającego. 

 
W dniu dostawy samochodu, Wykonawca przekaże w języku polskim niezbędne dokumenty do jego 
pierwszej rejestracji oraz dostarczy wraz z samochodem m.in. certyfikat zgodności CE, dokumentację 
techniczną obsługi pojazdu, świadectwo homologacji oraz inne dokumenty wg. obowiązujących przepisów. 
 
XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
2. Oferta musi zawierać: 

- wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1do SIWZ), 
- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków     
  udziału w postępowaniu, określone w dziale XI SIWZ. 

3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści 
zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do 
niniejszej SIWZ. Wszystkie strony oferty winne być ponumerowane.  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone                     
w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski). 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. 

Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć 
podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 

7. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z opisem znajdującym się w dziale XI SIWZ, 
przy czym „Formularz ofertowy”, oświadczenia wymienione w dziale XI pkt A)1 i pkt A)2 SIWZ - 
muszą być złożone w formie oryginału. 

8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę 
zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez 
osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 

9. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę. 

10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom – przedmiotowe wskazanie nastąpi w formularzu ofertowym (załącznik 
nr 1 do SIWZ). 

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej                                        
i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 
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             DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:           
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

                                                                                              ul. Krakowska 1 
                                                                                               48 – 120 Baborów 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  „Zakup samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg  

i udrażniania kanalizacji sanitarnej i deszczowej” 

 
               
            NIE OTWIERAĆ PRZED:                                                                        godz.: 9:30, 23.11.2015r. 

 
Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem 
Wykonawcy 

 
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 
poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert. 

 
14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak 

składana oferta tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych 
dopiskiem „ZMIANA”. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian                            
i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”. 

16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania koperty 
wewnętrznej. 

17. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty 
wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 

18. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

19. Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki określone w SIWZ oraz wymagane dokumenty. 
20. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U.  z 2003 r., Nr 153, poz. 1503,  
z późn. zm.), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały załączone do oferty 
w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. 
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy - rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
3) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                                  
z upływem terminu składania ofert. 

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 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów 

 
z dopiskiem: „Zakup samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg i udrażniania 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej” 

 
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.11.2015r. do godz. 9:00 w Zakładzie Usług 

Komunalnych, ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów, pokój nr 1 (sekretariat I piętro) 
 

3. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty                          
– termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2015r. o godz. 9:30 w Zakładzie Usług Komunalnych przy                 
ul. Krakowskiej 1 – pok. nr 1 I piętro. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający 

niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych                           
w ofertach. 

9. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,                    
z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

 
XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY                  
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, albo 10 dni 
– jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a), pkt 3 
lit. a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna 
oferta lub nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                  
o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
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5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6. Termin i forma płatności:  
6.1. Fakturę Wykonawca może wystawić po dokonanym odbiorze końcowym oraz przedłożeniu 

wymaganych dokumentów.  
6.2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie przekazane w formie przelewu  na konto 

Wykonawcy podane  na umowie w terminie do 21 dni od daty otrzymania poprawnie 
wystawionej faktury, po uprzednim protokolarnym odbiorze. 

 
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 
 

1. Treść projektu umowy znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. 
2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów                 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a)    w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty 

podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b)    w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy 

w terminie określonym umową nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres 

umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, 

c)    jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres 

niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 

d)    jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres 

trwania tychże przyczyn, 

Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół konieczności 

sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół konieczności 

sporządzony przez Zamawiającego. 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana 

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, 

zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 

nieważności za zgodą obu stron. 

Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późniejszymi zmianami) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa 

podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. 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 niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

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 Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. 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. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

7. 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. 

8. 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 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie,                                 
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w terminie 
10 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie. 

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 zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 powyżej 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. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
lub termin składania wniosków. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający pozycję 
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.  Postanowienie  o  uwzględnieniu  albo  
oddaleniu  opozycji  Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje 
skarga. 

19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności                               
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, 
o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 
stronie zamawiającego. 

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogą następnie korzystać ze środków 
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu 
albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 

22. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

23. 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. 

24. 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. 

 
                                                                                                                                                                                  Zatwierdzam: 

Prezes Zarządu 
Zakładu Usług Komunalnych 

/-/ Tomasz Krupa  
 

13.11.2015r. 
                                                                                                                         …………………………………………. 
 
Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz ofertowy , 
2. Oświadczenie w trybie art. 22, 
3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie                         

art. 24 ustawy Pzp, 
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp, 
5. Wzór umowy.  


