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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

 

Gmina Przesmyki 

ul. 11 Listopada 13 

08-109 Przesmyki 

NIP: 821 238 96 33, REGON: 711 582 569 

tel./fax 25 641 23 11, 25 641 23 22 

adres e-mailowy: ugprzesmyki@e-bip.pl   

strona internetowa: www.bip.przesmyki.pl    

godziny urzędowania: pon.-pt. 8.00-16.00 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych 

warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 

do upływu terminu składania ofert. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, zwanej w 

dalszej części ustawą. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

OSP Przesmyki” 

2. Zamówienie składa się z dwóch części:  

a) Część 1 Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, która obejmuje motopompę pożarniczą 

M 16/8, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, agregat 

prądotwórczy jednofazowy, latarkę ładowalną  

b) Część nr 2 Dostawa łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym 

3. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby jednostki OSP Presmyki  

ul. 1 Maja 1; 08-109 Przesmyki, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z 

podstawowej obsługi technicznej. 

4. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy. 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
http://www.bip.przesmyki.pl/
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5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 formularzu 

asortymentowo-cenowym do SIWZ.  

6. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi 12 miesięcy licząc od 

daty odbioru dostawy. 

7. Dostarczony sprzęt musi posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa 

zezwalające na dopuszczenie do stosowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.  

8. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym 

przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, 

wyposażenia lub funkcji spełniające paramtery opisane w formularzu asortymentowo-

cenowym. 

9. Kody i nazwy zamówienia wg CPV: 

a) Cześć 1 – 35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny, 35110000-8 

Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa, 31120000-3 Generatory 

b) Część 2 – 34521400-9 Łodzie ratunkowe 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

12. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 

IV. Opis części zamówienia  

 

1. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: 

a) Część nr 1 - Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego 

b) Część nr 2 - Dostawa łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym 

 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia dla wszystkich części do 30 czerwca 2017 r. 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1). nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. od 12) do 23) oraz ust.5 pkt.1) 

ustawy Pzp 

2). spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 



 

4 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
 

 

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez 

Wykonawcę wraz z ofertą: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 i 3 do SIWZ. 

Oświadczenie składa się celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

2) Ponadto Wykonawca złoży: 

a) formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 1 5 do SIWZ ,  

b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

2. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: 

1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym 

postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie 

części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia 

Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy,  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub 

dokumentów:   

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w roz. VII, pkt 3.1  niniejszej SIWZ, składa 

dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w roz. VII pkt 1.1) niniejszej 

SIWZ, lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenia  

o których mowa w roz. VII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  

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

mowa w roz. VII. pkt 2.1) niniejszej SIWZ, składa każdy w Wykonawców. 

6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27.07.2016 

r., poz. 1126).  

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się 

z wykonawcami 

 

 

1. Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie/przekazywanie informacji za pomocą poczty 

elektronicznej w wersji edytowalnej i w postaci skanu dokumentu na adres  

ugprzesmyki@e-bip.pl lub drogą faksową nr. 256412311 w. 103 (potwierdzenia otrzymania 

każda ze stron ma obowiązek przesłać na żądanie drugiej strony). Informacje przekazane za 

pomocą faksu lub maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminu. 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ  kierując swoje zapytania na piśmie. 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
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3. Zamawiający udzieli odpowiedzi, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu na składanie ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 

na stronie internetowej. 

5. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

6. Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub Marek 

Zalewski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych w terminach pon. - pt., w godz.  8.00 - 16.00 

 

  
IX. Wymagania dotyczące wadium  

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

 

X. Termin związania ofertą 

 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą 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. Przedłużenie okresu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia co opisuje w formularzu 

oferty. 

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1)  Ma być napisana w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem 

odręcznym. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2)   Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 



 

7 

3)  Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej 

stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką 

imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy 

Wykonawcy; 

 4)  Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;  

5)    Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane,  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić              

poprzez wpisanie cyfry lub słowa. 

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają̨ pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w 

zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem: 

„Oferta na dostawę sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Przesmyki – Część nr 

……… - nie otwierać przed terminem składania ofert” oraz oznakowana pieczęcią firmową 

Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowaną w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

6. Jeśli oferta zawiera informacje tajne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

należy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć.(np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej). 

7. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie określone w rozdziale VII SIWZ 

oświadczenia i dokumenty lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich 

kserokopie, opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem „ za 

zgodność z oryginałem”.  

8. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,  

c) Oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego:  

Urząd Gminy Przesmyki ul. 11 Listopada 13 08-109 Przesmyki do dnia 12.04.2017 r. do 

godz. 11:00.  

2. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego adres – jak wyżej dnia 

12.04.2017 r. o godz. 11:15. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich 

samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty 

oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 

wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed 

upływem terminu składania ofert są skuteczne. 

4. Sesja otwarcia ofert: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu 

ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki 

płatności. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

postępowania są jawne.  

 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

 

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie ze wzorem określonym w formularzu 

oferty załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi zawierać koszty sprzętu, czynności związanych z przygotowaniem 

i dostawą oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty związane z uruchomieniem, przeszkoleniem przedstawicieli 

zamawiającego w zakresie obsługi oraz udzieloną gwarancją. 

3. Cena w formularzu ofertowym musi wynikać z dołączonego formularza asortymentowo-

cenowego. 

4. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 

cenę podaną słownie. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy Wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów Oraz sposobu oceny ofert 

 

 

1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów: 

 

 

Kryterium Waga (pkt) 

Cena brutto wykonania zamówienia 60 

Okres gwarancji  20 

Termin dostawy 20 

 

2. Sposób oceny ofert: 

a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto”, zostanie dokonana według wzoru: 
 

Cena = 

Najniższa cena  

oferty spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu x 60 pkt 

Cena oferty ocenianej 

 

b) Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji ” zostanie dokonana zgodnie z zasadą: 

- jeśli wykonawca poda okres gwarancji 24 miesiące, otrzyma 20 pkt, 

- jeśli wykonawca poda okres gwarancji 18 miesięcy, otrzyma 10 pkt, 

- jeśli wykonawca poda okres gwarancji 12 miesięcy, otrzyma 0 pkt, 

- jeśli wykonawca poda okres gwarancji poniżej 12 miesięcy lub nie poda okresu 

gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca, który udzieli gwarancji powyżej 

24 miesięcy otrzyma 20 pkt. 

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt będzie liczony od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

c) Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana zgodnie z zasadą: 

- jeśli wykonawca zaoferuje dostawę do 12 czerwca otrzyma 20 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje dostawę do 20 czerwca otrzyma 10 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje dostawę do 30 czerwca otrzyma  0 pkt, 

3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 
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XV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy 

Pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej siwz. 

2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle jednostronnie podpisane egzemplarze umowy 

drogą korespondencyjną. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy karty katalogowe lub inne dokumenty 

producenta potwierdzające spełnienie przez oferowany sprzęt wymagań Zamawiającego   

opisu przedmiotu zamówienia.  

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, 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 (art. 

179-198) ustawy PZP. 

2. Czynności na jakie przysługuje Wykonawcy wniesienie odwołania zostały określone w art. 

180 PZP. 

3. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy PZP. 
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XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 

zamawiającym 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

XX. Ogłoszenia wyników przetargu 

 

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.przesmyki.pl    

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, uczestniczący 

w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 

 

 

XXI. Postanowienia końcowe 

 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych 

ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                     

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

XXII. Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 

4. Projekt umowy - Załącznik nr 4 

5. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- Załącznik nr 6 

http://www.bip.przesmyki.pl/

