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numer sprawy: PZPK/DAO/234/4/2011 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA 

ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ WIATY EDUKACYJNO- MUZEALNEJ W ZIELONEJ 
SZKOLE  W SCHODNIE, GMINA DZIEMIANY WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA SANITARNEGO                      
I PRZEDŁUŻENIEM WEWNĘTRZNEGO, PODZIEMNEGO ODCINKA LINII WODOCIĄGOWEJ 

 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 4 845 000 euro 

 

 

 

         ZATWIERDZAM 

         Bożena Sikora  

<kierownik Zamawiającego> 

 

Słupsk, dnia 17.08.2011 r. 
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Wstęp.  Nazwa Zamawiającego:  

POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU 

REGON:   221037680 

NIP:     839 31 29 308 

Miejscowość   76-200 SŁUPSK 

Adres:    ul. SZARYCH SZEREGÓW 14 

Strona internetowa:  www.pomorskieparki.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30- 15.30 

Tel./fax.:    59 842 98 29  

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU,                                                              
ul. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK, SEKRETARIAT  

Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

-     Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 247110- 2011 z dnia 17.08.2011 r.                                                              
-     strona BIP Zamawiającego –      bip.pomorskieparki.pl 

− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2.  Opis przedmiotu zamówienia  

1.  Przedmiotem zamówienia jest:  
Rozbudowa i przebudowa istniejącej wiaty edukacyjno- muzealnej w Zielonej Szkole                            
w Schodnie, gmina Dziemiany wraz z budową przyłącza sanitarnego i przedłużeniem 
wewnętrznego, podziemnego odcinka linii wodociągowej.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienionych w ustępie 1 zawarty został                     
w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,                           
w dokumentacji projektowej  i przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ:  
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(ogólna i szczegółowa), 
Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa, 
Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót. 
Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z projektami oraz wymaganiami 
określonymi w dokumentach wyżej wymienionych.  

2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
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45000000-7 Roboty budowlane, 
45214700-7 Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych, 
45110000-1 Wykonanie robót ziemnych, 
45262300-4 Wykonanie ław i ścian betonowych, 
45000000-7 Wykonanie drewnianej konstrukcji i osłon ścian przyziemia, 
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachu, 
45262500-6 Wykonanie kominów i kamiennych ścian przyziemia, 
45262630-6 Wykonanie kominka, 
45233253-7 Wykonanie posadzek z kamienia łamanego i kostki kamiennej, 
45311000-0 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
45231300-8 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej, 
45421100-5 Montaż stolarki okiennej. 
 
3. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych                   

w ustępie 1  : 

• Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi               
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
(bez uwag) protokołu końcowego. 

Rozdział 3.  Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia protokolarnego 
przekazania terenu budowy dla realizacji prac.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia 
udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy.  

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  
  oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki określone w 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, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co 
najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i złożonością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej  74.000,00  
siedemdziesiąt cztery tysięcy  złotych brutto każda z robót budowlanych; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub 
pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:  

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w poniższym zakresie 
wykażą, że zapewnią kadrę kierowniczą o kwalifikacjach: 
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• kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń- min. 1 osoba, 

• przynajmniej jedną osobę mającą doświadczenie i  kwalifikacje zawodowe                            
w zakresie robót drogowych (brukarskich).  

 
UWAGA: 

Jedna osoba może mieć uprawnienia z w/w specjalności i jednocześnie posiadać doświadczenie                            

i kwalifikacje zawodowe w zakresie robót drogowych (brukarskich). 

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia 
na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg 
wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. 
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda    
       złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  
3.   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                           

w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia 
i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że 
warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 
1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(składających ofertę wspólną). 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków                           
w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków (art.22 
ust.1 ustawy) określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ.                                                                                                                                                     
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może 
być złożone wspólnie.  

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.      
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.                                                                                                
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 
ustawy Pzp.                                                                                                                                                              
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.  
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4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające,                            
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.                                                                         
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa każdy z Wykonawców. 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.                                    
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa każdy z Wykonawców. 

6) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych                      
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania  i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(referencje, protokół odbioru  itp.). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie 
odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.  Wzór wykazu 
znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ.                                                                                              
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć wspólny wykaz 
gdzie wykazane będą roboty wykonane przez każdego z nich.  

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać 
wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia                       
na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało 
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym 
wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, 
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym 
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadania wiedzy i 
doświadczenia, określonego przez zamawiającego w Rozdziale  4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oraz z oświadczeniem, że 
osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia 
budowlane w wymaganej specjalności konstrukcyjno- budowlanej w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane i przynajmniej jedną osobę mającą doświadczenie i  kwalifikacje 
zawodowe w zakresie robót drogowych (brukarskich) – wg wzoru określonego w 
załączniku nr 5 do SWIZ.                                                                                                                                                   
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć wspólny 
wykaz gdzie wykazane będzie, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  
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UWAGA: 

Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 

ust. 2b) zobowiązany jest do złożenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – 

oryginał podpisany przez podmiot lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę.   

 

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż                                   
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 wskazanych w ust. 2, 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 – wystawione odpowiednio nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu 
wskazanego w ust. 2  lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ). 
 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych                  
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu,      iż 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. 

 
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w 
Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia 
dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 
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6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 
maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania;  

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w 
określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej 
do porozumiewania się z Wykonawcami  

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez 
wykonawców oferty wraz z załącznikami wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej 
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  
i wykonawcy przekazywać mogą sobie faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze 
dopuszczoną jest forma pisemna.  

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez 
zamawiającego lub przez wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
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SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 
upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

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

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, zamawiający 
przekaże wykonawcom, którym przekazana zostanie SIWZ, oraz udostępni na stronie 
internetowej bip.pomorskieparki.pl  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ 
zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazana 
zostanie SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, której adres podany został  
w rozdziale I ust. 2 niniejszej SIWZ. 

8. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego 
postępowania jest: 

− imię i nazwisko:   Anna Gątarek, Bożena Sikora  

− numer telefonu/ faksu :          (59) 842 98 29 

− adres e-mail:               a.gatarek@pomorskieparki.pl;    
              b.sikora@pomorskieparki.pl  

 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość  
ustalona została na kwotę 3.000,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące zł 00/100) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego 
do składania ofert.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków 
na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego wg danych:  

− Nazwa banku i nr konta zamawiającego:  
 KREDY BANK SA O/ SŁUPSK      Nr 72 1500 1692 1218 8006 0655 0000 
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− Nazwa i adres zamawiającego: 
POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU,                                                                          
UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK  

− Tytuł wpłaty:  

Wadium – przetarg nieograniczony, numer sprawy: PZPK/DAO/234/4/2011  

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit b – e musi wskazywać 
przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres, na jaki wykonawca 
jest związany ofertą, tj. na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. Dokument taki 
musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta 
wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach,  
o których mowa w pkt 13 niniejszego rozdziału. Dokument (oryginał) może zostać 
załączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie 
zamawiającego w sekretariacie przed upływem terminu wyznaczonego do składania 
ofert. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 
(ustęp 13 niniejszego rozdziału). 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 

12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: 
a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 

zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych 
dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to  
z przyczyn nieleżących po jego stronie, 

b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, 

− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

14. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
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Rozdział 9.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
licząc od dnia składania ofert włącznie. 

3. 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.  

4. Przedłużenie terminu 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. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU,                        
UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK,                                          

OFERTA NA: ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ WIATY EDUKACYJNO- MUZEALNEJ 
W ZIELONEJ SZKOLE  W SCHODNIE, GMINA DZIEMIANY WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA 
SANITARNEGO I PRZEDŁUŻENIEM WEWNĘTRZNEGO, PODZIEMNEGO ODCINKA LINII 
WODOCIĄGOWEJ  ZNAK SPRAWY: PZPK/DAO/234/4/2011 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 01.09.2011 r. przed godz.12.00 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
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1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych                                       
w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) 
były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 
posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 
kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 
Załącznik Nr  8 do SIWZ). 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 
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Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w:                                                                                           
POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU,                                  
UL. SZARYCH SZEREGÓW 14,  76-200 SŁUPSK, W  SEKRETARIACIE,                                                                               
w terminie do dnia 01.09.2011 roku, do godz. 1100.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2011 r. o godzinie 1200.                                                                                                                             
W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU,                                          
UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK, W SALI KONFERENCYJNEJ                                       

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie 
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu 
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie 
oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy                        
i kosztów z tym związanych.                                                                                                                       
Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót (ogólna i szczegółowa). Załączone przedmiary robót 
służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia 
ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny 
oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub 
pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie 
w terenie warunków wykonania zamówienia.  

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena, 
obliczona w sposób określony w rozdziale XII niniejszej SIWZ.  

2. Znaczenie kryterium: 

− Cena oferty   100 % znaczenie 100 pkt  

3. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie 
zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku: 

  C min 

C = -------------------    x 100 (max liczba punktów) 

   C bad 

Gdzie: 

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

Cmin - cena oferty (brutto), najniższa spośród wszystkich ofert  

Cob – cena oferty (brutto) badanej oferty 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego rozdziału. 

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty następujące omyłki: 

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na 
poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych 
zmian w treści oferty, jego oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona.  

8. Jeżeli w toku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już 
ofertach. 
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9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana  
w art. 89 ust. 1 ustawy. 

11. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
wyliczonych wg wzoru, podanego w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ.  

 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty                
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób      
     określony w art. 94 ustawy Pzp. 

 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 
na warunkach określonych w złożonej ofercie.  
 

Rozdział 15:       Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.  

Uwaga – w Załączniku Nr 9 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy                   

w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu                                          

o zamówieniu. 

Rozdział 16:      Inne informacje  

Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) udzielania zamówień uzupełniających, 

3) zawarcia umowy ramowej, 

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

Rozdział 17:     Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu, 
przewidziane w Dziale VI ustawy, które przysługują wykonawcom, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.                            
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1) ODWOŁANIE 

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

2. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności:  

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy (pkt. 2). W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność lub dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany  
w ustawie dla tej czynności. Na czynności powtórzone lub dokonane w wyniku 
zaniechania nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.  

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej 
lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu, w terminie: 
a) wobec czynność zamawiającego – 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia faksem lub pocztą 
elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ – 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej zamawiającego, 

c) wobec czynności innych niż określone w ust. 5 lit. a i b – w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem, drogą elektronicznie). 

7. Kopię odwołania zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 
dnia otrzymania, innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, 
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zostały zamieszczone, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  
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8. 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 przewidzianej do odwołań, a jego 
kopię przesyła się zamawiającemu i wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

9. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. 
Wpis uiszcza się najpóźniej do  dnia upływu terminu do  wniesienia odwołania, a dowód 
jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

10. Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, a także wysokość i sposób 
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym  
i sposób ich rozliczania, określone zostały przez Prezesa Rady Ministrów w drodze 
rozporządzeń – dostępne na stronie Urzędu: www.uzp.gov.pl.  

11. Wpis należy wnosić w wysokości i na rachunek bankowy zgodnie z komunikatem 
ogłoszonym na stronie Urzędu: www.uzp.gov.pl  

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, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

2) SKARGA 

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
zamawiającego. Skargę może wnieść również zamawiający. 

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby 
przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni 
od dnia jej otrzymania. 

3. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy zawarte w Rozdziale 3 ustawy nie stanowią inaczej. 

4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać: 

− oznaczenie zaskarżonego orzeczenia; 

− przytoczenie zarzutów i ich zwięzłe uzasadnienie; 

− wskazanie dowodów; 

− wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części. 

5. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się 
postępowania.                                                                                                                                           
Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy a dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

6. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze 
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Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

 
Rozdział 18:      Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                           
(ogólna i szczegółowa),  

Załącznik Nr 2 - Dokumentacja  projektowa, 

Załącznik Nr 3- Przedmiar robót, 

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, 

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

Załącznik Nr 6- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

Załącznik Nr 8- Formularz oferty, 

Załącznik Nr 9- Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


