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Rozdział I 
1. Tryb udzielania zamówienia.  

1.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej niŜszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.2 Podstawa prawna opracowania siwz:  
1.2.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z p. zm.),  
1.2.2 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. Nr 282, poz. 1650),  

1.2.3 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 
uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).  

1.2.4 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 
1817).  

 
2. Informacje ogólne  

2.1 Definicje:  
2.2 Ustawa Pzp – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113,  
poz. 759 z p. zm.).  

2.3 Wykonawca – naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną 
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega 
się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego.  

2.4 siwz – naleŜy przez to rozumieć specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 

3. Sposób przygotowania oferty 
 

3.1 Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pod rygorem niewaŜności 
w formie pisemnej. 

3.2 Zaleca się, aby oferta była napisana na maszynie do pisania, komputerze 
lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmazalnym atramentem.  

3.3 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale ze sobą 
złączone.  

3.4 Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane, a wszelkie dokumenty 
bądź ich kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby 
upowaŜnionej do reprezentowania wykonawcy.  

3.5 Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.  

3.6 Podpis na ofercie i Ŝądanych dokumentach powinien być złoŜony w formie 
umoŜliwiającej jego identyfikację np.: złoŜony wraz z imienną pieczątką 
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.  

3.7 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 
3.9 KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na dostawę przedmiotu 

zamówienia.  



3.10 Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 
złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art.93 ust.4 ustawy niezaleŜnie od wyniku 
postępowania.  

3.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.12 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3.13 Oferta winna zawierać wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty 

i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (poza osobami 
wymienionymi w dokumencie dopuszczającym wykonawcę do obrotu 
prawnego, które naleŜy złoŜyć wraz z ofertą) – pełnomocnictwo. Treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

 
4. Termin i miejsce składania ofert 

4.1 Oferty moŜna składać do dnia 14.01.2013r. godz. 12:00 w sekretariacie. 
4.2 Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołania. 
4.3 Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie. Koperta 

winna być zaadresowana do zamawiającego na adres Zamawiającego 
oraz winna być opatrzona następującym opisem: „Oferta – „Dostawa 
środków BHP” nie otwierać przed dniem 14.01.2013 r. do godz. 12:15. 
Koperta winna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem 
wykonawcy. 

4.4 Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i nie będą 
przyjmowane. 

4.5 Koperta zawierająca ofertę złoŜona w sekretariacie zamawiającego zostanie 
opatrzona datą i godziną jej złoŜenia oraz zostanie zarejestrowana w dzienniku 
pism wpływających. 

4.6 Wykonawca moŜe Ŝądać pisemnego potwierdzenie złoŜenia oferty. 
4.7 Oferta złoŜona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona 

Wykonawcy. 
4.8 Oferty mogą być wycofane przed upływem terminu składania ofert. Wniosek 

o wycofanie oferty powinien być złoŜony w formie pisemnej przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

4.9 Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert złoŜenie oferty zamiennej 
oraz uzupełniającej. W przypadku złoŜenia ofert wyŜej wymienionych oferty te 
względem oferty pierwotnej winne być opatrzone klauzulą: „oferta zamienna” 
lub „ oferta uzupełniająca” 

4.10 Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 14.01.2013 r. o godz. 12:15 w pokoju 
nr 312. 

4.11 Wykonawca nie moŜe wprowadzić jakichkolwiek zmian do treści oferty 
po upływie terminu składania ofert. 

4.12 Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
   
5. Osoby upowaŜnione po stronie zamawiającego do kontaktów z wykonawcami: 

Pani Aleksandra Hejka tel.56 63 98 167, aleksandra.hejka@mpo.torun.pl 
 
6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów  
6.1 Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy 

przekazują faksem z wyłączeniem oferty. Zamawiający będzie się kontaktował 
z wykonawcami poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
www.mpo.torun.pl lub przekaŜe informacje faksem.  



6.2 Termin wystąpienia zdarzenia (informacji o wyniku postępowania) biegnie 
od dnia przekazania informacji Wykonawcy na wskazany przez niego numer 
fax.  

6.3 Zamawiający przekaŜe informację pisemnie tylko tym wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a takŜe udostępni je na stronie internetowej www.mpo.torun.pl  

 
7. Tryb udzielania wyjaśnień  

7.1 KaŜdy wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ: 
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.2 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
wyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.3 Pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane 
na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednocześnie 
prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono siwz bez 
ujawniania źródeł zapytania.  

7.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu 
składania ofert, Zamawiający moŜe zmienić treść Specyfikacji Istotnych 
Warunkach Zamówienia. 

7.4.1 Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

7.4.2 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
8. Termin związania ofertą  
 

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  
8.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć 

termin związania ofertą, z tym Ŝe, Zamawiający moŜe tylko raz, na co najmniej 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców 
o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuŜszy 
jednak niŜ 60 dni. 

 
9. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są środki BHP w tym ubrania robocze i ochronne, rękawice 
robocze, rękawice ochronne, obuwie, środki ochrony indywidualnej, których szczegółowy 
wykaz wraz z opisem zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
Stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 



Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 
 

10. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  
 
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych 

warunków  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:  
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych równieŜ wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 dostaw 
o charakterze i złoŜoności toŜsamej z przedmiotem zamówienia (tj.: dostawy ubrań roboczych 
i ochronnych i rękawic roboczych i ochronnych i obuwia roboczego i ochronnego i środków 
ochrony indywidualnej) o łącznej wartości minimum 300000 zł. netto. 
3) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj. dysponują minimum jednym punktem krawieckim, zdolnym wykonać 
zamówienie w zakresie wykonania ubrań roboczych wg ustalonego z Zamawiającym wzoru 
i rozmiaru w terminie uzgodnionym przez strony ale nie dłuŜszym niŜ 14 dni (ubrania szyte 
na miarę), a w pilnych przypadkach w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni. 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
przy załoŜeniu, Ŝe zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach 
opisanych w niniejszej SIWZ. 
 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia 
w oparciu o złoŜone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki wykonawca spełnił. 
Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
 
11.1 Zasoby podmiotów niezaleŜnych - Podwykonawcy  
 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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 wykonywaniu zamówienia/* lub złoŜą stosowne 
dokumenty. 
 
12. Wykaz Ŝądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu:  
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w załączniku 
nr 2 do niniejszej SIWZ, 
2) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, o których mowa w punkcie 11 ppkt. 2 niniejszej SIWZ wykonanych 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu 
dostawy, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 



Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie (w przypadku wykazania 
dostaw o wartości wskazanej w walucie obcej, przeliczenie wartości tej dostawy nastąpi 
według średniego kursu NBP danej waluty na dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu 
niniejszego zamówienia), wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 
3) wykaz punktów krawieckich potwierdzający spełnienie warunków wskazanych w punkcie 
11 ppkt 3 niniejszej SIWZ, wzór wykazu punktów krawieckich stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszej SIWZ 
4) Umowa lub pisemne zobowiązanie w przypadku zaistnienia przesłanki opisanej w pkt.11 
siwz.  
12.1 Wykaz Ŝądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania:  

1 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, którego treść zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, 

2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w stosunku do osób fizycznych treść oświadczenia, 
o którym mowa w niniejszym punkcie wyczerpuje złoŜenie oświadczenia, o którym 
mowa w ppkt 2 niniejszego działu). 

JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ppkt od 1 i 2. 

 
UWAGA:   

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 12.1w ppkt 2 składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
- dokument, o którym mowa w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Wymagania w zakresie terminów wydania tych dokumentów stosuje się 
odpowiednio. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
moŜe zwróci się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 
12.2 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy 
odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego  
1. Formularz ofertowy  
2. Zaakceptowany projekt umowy  



3. wypełniony i podpisany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik 
nr 4 do niniejszej SIWZ. Do oferty naleŜy dołączyć dokumenty wymagane w Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 
12.3 Oferta wspólna (konsorcja/spółki cywilne) 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie 
publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjów) lub spółek cywilnych 
kaŜdy z Wykonawców składa odpowiednio oddzielne dokumenty wymienione w pkt 12.1 
ppkty 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna moŜe 
złoŜyć jeden wspólny dokument. Ponadto kaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie 
(konsorcjum, spółka cywilna) składa oświadczenie o spełnieniu w swoim zakresie warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podpisanie 
oświadczeń, stanowiących odpowiednio załącznik 2 i 3 do niniejszej SIWZ w sposób 
nie budzący wątpliwości, Ŝe spełniają warunki udziału w postępowaniu i Ŝaden z nich 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawcy występujący wspólnie warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać 
łącznie.  
JeŜeli oferta wspólna zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający przed 
zawarciem umowy o niniejsze zamówienia publiczne zaŜąda umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki 
tj. wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia w tym np. koszty materiałów, koszty transportu, koszty szycia, 
koszty dokonania ewentualnych niezbędnych pomiarów objętych przedmiotowym 
zamówieniem, koszty zamawianych elementów zamówienia, koszty usług gwarancyjnych, 
koszty wynagrodzenia naleŜnego ewentualnym podwykonawcom, koszty uzyskania 
niezbędnych dokumentów lub świadectw, jak równieŜ wszystkie inne koszty, płatności, 
podatki i opłaty o podobnym charakterze towarzyszące kompleksowej realizacji przedmiotu 
zamówienia i warunkujące jej odbiór końcowy, koszty przeprowadzenia prób, testów 
i sprawdzeń związanych z dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia a takŜe ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili składania oferty. 
Obliczona w ten sposób cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy. 
Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 
Kodeksu Cywilnego co oznacza, Ŝe nie będzie on mógł Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia 
określonego w ofercie w związku z koniecznością wykonania prac, których nie przewidział 
sporządzając ofertę. Cena ofertowa jest niezmienna. 
Jedyną i wiąŜącą dla Wykonawcy i Zamawiającego jest cena wynikająca ze złoŜonego 
przez Wykonawcę formularza ofertowego. 
Cena powinna zostać wyraŜona w złotych polskich zarówno cyfrowo jak i słownie. 
 
14 Kryteria oceny ofert 
C - najniŜsza cena (cena brutto oferty) 

14.1 za najkorzystniejszą zostanie uznana najtańsza oferta, 
14.2 jeŜeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę wówczas zamawiający 

wezwie do złoŜenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie moŜe zawierać cen 



wyŜszych niŜ oferowane w złoŜonej ofercie. Zamawiający nie przewiduje 
zastosowania aukcji elektronicznej. 

14.3 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŜąco niskiej ceny zwróci się 
w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na cenę, 

14.4 Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŜy w terminie określonym 
w wezwaniu lub, jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 
15 Powiadomienie wykonawców  
 
Wykonawcy, zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej za pomocą faksu 
na wskazane przez wykonawców w Formularzu ofertowym dane teleadresowe. 
 
16 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

16.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej z zastrzeŜeniem przypadków określonych w ustawie 
uprawniających zamawiającego do skrócenia terminu na zawarcie umowy.  

16.2 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest 
zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie zamawiającego w czasie 
wskazanym przez zamawiającego w celu zawarcia umowy.  

16.3 JeŜeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a jego pełnomocnictwo nie było 
złoŜone wraz z ofertą, to jest on zobowiązany przedłoŜyć Zamawiającemu w 
dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo musi być w oryginale, sporządzone na piśmie i musi 
wskazywać zakres czynności prawnych, do których został upowaŜniony 
pełnomocnik.  

16.4 Wykonawca lub osoba upowaŜniona do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy musi posiadać dokument toŜsamości umoŜliwiający jego 
identyfikację.  

16.5 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy, to znaczy nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez Zamawiającego w celu jej zawarcia, to Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej 
oceny.  

16.6 W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle 
umowę na adres Wykonawcy w celu jej zawarcia.  

 
17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
 

Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu) przysługuje wykonawcy 
i uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zostały określone w Dziale VI 
tejŜe ustawy. 

Odwołanie 



1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe 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. 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 powyŜej, nie 
przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

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. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, a więc w niniejszym postępowaniu, 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 Ŝądanie 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 waŜnego 
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. Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
10. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 7 i 8 wnosi się: 

1) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

11. JeŜeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 



15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia,  

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. 
zm.) o sądzie polubownym(arbitraŜowym), jeŜeli Prawo zamówień publicznych nie 
stanowi inaczej. 

Skarga do sądu  

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

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeŜeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŜe wnieść takŜe Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu moŜe takŜe przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie moŜna rozszerzyć Ŝądania 
odwołania ani występować z nowymi Ŝądaniami. 

9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu 
lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak równieŜ skargę, której braków strona 
nie uzupełniła w terminie. 

10. JeŜeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej 
wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie moŜe być wydane 
na posiedzeniu niejawnym. 

11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia 
ustania przyczyny uchybienia terminowi. 

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 1 miesiąca 
od dnia wpływu skargi do sądu. 



13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeŜeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia 
skargi sąd zmienia zaskarŜone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy,  
a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy stosuje 
się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego nie stosuje się. 

14. JeŜeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, 
sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza 
postępowanie. 

15. Sąd nie moŜe orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 

16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość 
kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia takŜe koszty poniesione przez strony 
w związku z rozpoznaniem odwołania. 

17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 
18 Postanowienia końcowe  
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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