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ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Krapkowice 
ul. 3-go Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Tel. 77/ 44 66 800 
Fax. 77/ 44 66 888 
www.krapkowice.pl 
e-mail: umig@krapkowice.pl 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ  < 5 150 000 EURO NA : 

 
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni 

mineralno-bitumicznych metodą na gorąco” 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
 
45 23 31 42-6   Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
                                                 
          
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera : 
 
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp – załącznik nr 2 

Wykaz sprzętu – załącznik nr 3 

Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4 

Projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną – załącznik nr 5 

Przedmiary robót – załącznik nr 6 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7 

 

 
 
Zatwierdził dnia : 27.03.2009r. 
 
 
 
/-/ mgr Piotr Solloch 
       Burmistrz  
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I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
   Przedmiotem zamówienia jest : 

 

   Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych masą mineralno-

bitumiczną produkowaną na gorąco : 

   - powierzchni do 100 m2 – przewiduje się wykonanie remontu o przybliŜonej powierzchni  

ogólnej 13 155 m2;  

- powierzchni powyŜej 100 m2 – przewiduje się wykonanie remontu o przybliŜonej  

powierzchni  ogólnej 9 645 m2.   

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)  stanowiące załączniki do 

SIWZ.  
 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie winno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 

roku.   

 

III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1.  Cenę oferty naleŜy policzyć wypełniając załączone przedmiary robót. Ogólną wartość 

robót, uwzględniającą koszty, o których mowa w pkt. 2, naleŜy podać w Formularzu 

ofertowym jako cenę ofertową.   

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające 

wprost z przedmiarów robót, jak równieŜ koszty robót towarzyszących: wszelkie 

roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z realizacji 

zadania, bez których wykonanie zadania byłoby niemoŜliwe, w tym równieŜ podatek 

VAT. 

       3. Nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonych pozycji 

przedmiarowych jak i do ceny ogólnej oferty.  

       4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela 

wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do rejestru 

handlowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W 

przypadku osoby upowaŜnionej do podpisania oferty upowaŜnienie (pełnomocnictwo 

rodzajowe) powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych przez wykonawcę.                                                                                                                  

      UpowaŜnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

4. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w       

postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub 

czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy lub osoby upowaŜnionej. 

6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.  

7.  Zaleca się kaŜdą kartkę oferty oraz załączone oświadczenia i dokumenty ponumerować 

kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty spiąć. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Wykonawca  zamieści  ofertę w kopercie która będzie zaadresowana na adres    

zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie :   

 
„Remonty cząstkowe dróg”  

 
Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta będzie posiadać nazwę i adres    

wykonawcy . 

 9. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną  przez siebie ofertę pod 

warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty  przed  upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  musi być złoŜone wg. takich samych zasad jak 

składana oferta.  Koperta  powinna  zostać  dodatkowo  oznaczona  „Zmiana” lub  

„Wycofanie”. Wykonawca  nie moŜe wycofać oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek zmian   

treści oferty  po upływie terminu składania ofert.  

      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
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10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo w oryginale naleŜy dołączyć do 

oferty). Zasady te dotyczą równieŜ spółek cywilnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: 

 

a)  wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2-3 ustawy,  

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie, 

c) wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja, w tym spółki cywilne) muszą 

ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu 

oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), 

e)  wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na 

wykonawcę w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” naleŜy wpisać dane 

dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika 

konsorcjum. 

f)  w przypadku wyboru oferty złoŜonej wspólnie przez wykonawców (konsorcjum) 

Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie 

Ŝądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowa konsorcyjna).   

 

 11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.                             
 

 12. Podwykonawcy 
 

 Zamawiający nie wyraŜa zgody na zatrudniania podwykonawcy przy realizacji 

zamówienia.  

13.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca nie później niŜ w 

terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być one udostępniane.     

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ 
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OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ         
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien 

złoŜyć (na załączniku nr 2 do SIWZ) oświadczenie, Ŝe spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, Ŝe nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp, oraz dokumenty, 

o których mowa w poniŜszej tabeli, tj. :     

 

 
 
 
 
 
L.
p. 

 
 
 
 
 
Warunki 
ubiegania się o 
udzielenie 
zamówienia 

 
 
 
 
 
Rodzaj dokumentu (oświadczenia) 
potwierdzającego spełnianie warunku 

 
 
 
 
 
Sposób 
dokonywa
nia oceny 
spełnienia 
określony
ch 
warunków 

Termin 
wystawienia 
dokumentu 
zgodnie z 
przepisami 
Rozporządzen
ia Prezesa RM 
z dnia 19. 05. 
2006r.w 
sprawie 
rodzajów 
dokumentów, 
jakich moŜe 
Ŝądać 
zamawiający 
od 
wykonawcy … 

 
1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej  

1.1 nie 
wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed 
upływem 
terminu 
składania ofert 

1.  Wykonawca winien 
posiadać 
uprawnienia do 
wykonywania 
określonej 
działalności lub 
czynności  

1.2 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-
u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wg.formuły:  
 
„spełnia/nie 
spełnia”  

1.2 nie 
wcześniej niŜ 3 
miesiące przed 
upływem 
terminu 
składania ofert 
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2.1 wykaz robót budowlanych, zawierający rodzaj, 
wartość, datę i miejsce wykonania, wykonanych w 
okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, polegających na 
budowie lub remoncie nawierzchni dróg z 
mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni  
nie mniejszej niŜ 10 000 m2  
 
Wykonawca winien załączyć przynajmniej jeden 
dokument potwierdzający, Ŝe wykazane roboty, 
obejmujące zakres jak wyŜej, zostały wykonana 
naleŜycie.    

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca winien 
posiadać 
niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz 
dysponować 
potencjałem 
technicznym i 
osobami zdolnymi 
do wykonania 
zamówienia lub 
przedstawić 
pisemne 
zobowiązanie 
innych podmiotów 
do udostępnienia 
potencjału 
technicznego i 
osób zdolnych do 
wykonania 
zamówienia  

2.2 wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i 
urządzeń, którymi dysponuje lub będzie 
dysponował wykonawca, łącznie z pisemnym 
zobowiązaniem innych podmiotów do 
udostępnienia tych narzędzi i urządzeń, jeŜeli 
wykonawca wykaŜe narzędzia i urządzenia, którymi 
będzie dysponował. 
 
Wymaga się, aby wykonawca dysponował lub 
będzie dysponował:  
2.2.2 frezarka do nawierzchni bitumicznych o 
szerokości frezowania od 0,5 do 1 m (1 szt), 
2.2.3 szczotka mechaniczna, piła do cięcia 
asfaltu, skrapiarka, rozsypywarka kruszywa i 
zagęszczarka płytowa, walec statyczny 
samojezdny, walec wibracyjny, termos do 
przewozu masy bitumicznej – po 1 szt.   
2.2.4 remonter  
2.2.5 środki transportowe, samochód – 1 szt.   

 
 
 
 
 
wg.formuły: 
  
„spełnia/nie 
spełnia” 
 
 
 

 
 

3. Wykonawca winien 
znajdować się w 
sytuacji 
ekonomicznej i 
finansowej 
zapewniającej 
wykonanie 
zamówienia 

 
 Informacja banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niŜ 
20% ceny ofertowej brutto.    
 

 
 
 
wg.formuły:  
 
„spełnia/nie 
spełnia” 

 
nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące 
przed upływem 
terminu 
składania ofert 

 

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  to: 

 
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyŜszej tabeli 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, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;   

 
 2)  Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. „a” i „c”, winny być wystawione nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 

1 ppkt. „b”, winien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

3)  JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasadę opisaną w pkt. 2 stosuje się odpowiednio.                 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Krapkowicach 

przy ul. 3-go Maja 17, na parterze, pokój nr 13, do dnia 20 kwietnia 2009r. do godz. 

10:00 

 

      Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2009r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 17, w sali 

posiedzeń na II piętrze. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami faksem na nr : 077/ 44 66 888. 

Wykonawcy mogą poza faksem kontaktować się z Zamawiającym pisemnie, na adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice  ul. 3-go Maja 17. 

2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma  w godzinach urzędowania tut. Urzędu, to znaczy 

od  godz. 8:00 do 16:00 – w poniedziałki i w godz. 7:00 do godz. 15:00  od wtorku do 

piątku. 

3. Wykonawca moŜe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień pod warunkiem, Ŝe zapytanie  wpłynie do 

zamawiającego na nie mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.bip.krapkowice.pl 
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4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 

moŜe zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.      

5. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazano   

 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ  Z WYKONAWCAMI: 
 
        Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z 

wykonawcami są: 

 

1. Dariusz Rusin - w sprawach merytorycznych   tel. 077/ 44 66 896,  pok. 35, 

2. Irena Wójcik – w sprawach proceduralnych  tel. 077/ 44 66 862 , pok. 36 

          
 w godzinach pracy tut. Urzędu.  

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą  przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
     WYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZANCZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT    
 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny : 

 
         cena oferty -100 % 

 
Sposób oceny ofert:  
 
Kryterium : 
przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem : 
 

        C min 
K = ------- x 100 pkt. 

                                                                  Cn 
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K –           liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium  

C min –    najniŜsza cena oferty 

Cn –         cena rozpatrywanej oferty 

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy, który zaoferował najniŜszą 

cenę ofertową.  

 
2. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3.  W toku oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonej oferty. 

4.  Zamawiający poprawi w ofercie : 

     4.1   oczywiste omyłki pisarskie,  

     4.2   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   

             dokonanych poprawek,  

     4.3   inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych  

             zmian w treści oferty 

             - o czym zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona      

 
XII. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
Wykonawcom oraz innym osobom,  których interes prawny doznał lub moŜe doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej  przewidziane ustawą: 

 
1. Protest – zgodnie z przepisami art. 180 -  183  ustawy 

 
1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych 

przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez 

Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,  moŜna 

wnieść protest do Zamawiającego.  

2) Protest moŜna wnieść w formie pisemnej lub w postaci faksu.    
     

3) Protest wnosi się  w terminie 7 dni od dnia, w którym  powzięto lub przy zachowaniu  

naleŜytej  staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜać się będzie za wniesiony z 
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chwilą, gdy dotrze on do Zamawiającego w taki sposób, by mógł on zapoznać się z 

jego treścią.   

4) Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ  na stronie internetowej.  

5) Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

5.1 opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

5.2 wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5.3 odrzucenia oferty.  

6)  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od 

dnia doręczenia  rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, 

jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. ZłoŜenie 

odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego 

wniesieniem do Prezesa Urzędu.  

7)  Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŜeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w 

dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia naleŜy dołączyć do odwołania. 

JeŜeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O jego zwrocie 

rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje 

zaŜalenie. Wysokość oraz sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania reguluje 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.07.2007r. ( Dz. U. Nr 128, poz. 

886 ze zmianami: Dz. U. Nr 182, poz. 1122 z 2008r.) . 

8)  Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi 

Urzędu. Regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań określający w 

szczególności wymagania formalne dotyczące odwołania, posterowane z wniesionym 

odwołaniem, przygotowanie posiedzenia i rozprawy, określa rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 2.10.2007r. ( Dz. U. Nr 187, poz. 1327 ze zmianami : Dz. U. Nr 

187, poz. 1156 z 2008r.).           

9) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

10). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

11) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później  jednak niŜ w terminie 1 miesiąca 

od dnia wpłynięcia skargi do sądu. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga 

kasacyjna.   
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XIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert. 

2.  Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

wyborze oferty najkorzystniejszej, o wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone 

oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania. 

3. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie – budynek przy ul. 3 Maja 17, 

na parterze.   

4.   Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma 

prawo Ŝądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne,  

których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów 

występujących wspólnie.  

5   Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ  7 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze. Zamawiający moŜe zawrzeć 

umowę przed upływem w/w terminu jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zostanie złoŜona tylko jedna oferta.  

  

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 

1. Zamawiający Ŝąda wniesienia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie  moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

b) pieniądzu; 

c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tymŜe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 
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     3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku    

            66 8884 0004 2001 0000 7777 0002. 

      4.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form wymienionych w pkt. 2 a-e, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 151 

ustawy –Prawo zamówień publicznych.   

 
XV. PROJEKT UMOWY 
 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany  do 

podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy. W przypadku, gdy w 

trakcie postępowania Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy 

z uwzględnieniem tych zmian.    

2. ZłoŜenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez  

wykonawcę, z zastrzeŜeniem pkt. 1. 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy z dnia z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.oraz Nr 

171, poz. 1058 z 2008r.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie stanowią inaczej. 

 

 

 


