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Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy 
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I. Dane Zamawiającego. 

 

1. Województwo Wielkopolskie  

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 

NIP: 778-13-46-888 

Internet: http://www.umww.pl 

 

2. Adres do korespondencji: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Biuro Zamówień Publicznych 

al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 

telefon sekretariat: 61 626 70 80 

fax : 61 626 70 81 

bzp.sekretariat@umww.pl 

  

3. Wszelkie pisma Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt. 2. 

Miejsce składania i otwarcia ofert wyszczególniono w Rozdziale XI SIWZ. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 

w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy tj. poniżej kwoty 

209.000 euro.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem 

„SIWZ”. 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: dostawa. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 

zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy pzp). 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ obowiązuje ustawa. 

  

III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze wspólnego słownika 

zamówień CPV. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa roll-upów i banerów zwanych dalej 

produktami na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

3. Kody CPV przedmiotu zamówienia: 

39.29.41.00-0 – artykuły informacyjne i promocyjne 

79.82.25.00-7 – usługa projektów graficznych 
  

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie będzie realizowane: max do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 

http://www.umww.pl/
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V.   Warunki udziału w postępowaniu  

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23  

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VI.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane 

razem z ofertą); 

b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w związku  

z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ; 

UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

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

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (składany na wezwanie 

Zamawiającego),  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (Załącznik nr 2A do SIWZ). 

4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

(Załącznik nr 2A, oraz 2B do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedkłada (na wezwanie) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

8. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

a) formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę wykonawcy 

do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie 

wynikają z dokumentów rejestrowych, 

c) formularz cenowy (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ), 

 

9. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 

wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń. 
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10. Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia, wezwać Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych  

na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt. 3 ustawy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f ustawy  

dot. wezwania Wykonawcy na każdym etapie postępowania do złożenia wymaganych 

dokumentów i oświadczeń. 

12. Wykonawca może skorzystać z uprawnień art. 26 ust. 6 ustawy. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę 

porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej), 

przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą 

zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron  

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

 w sprawach merytorycznych i formalnych wyjaśnień udziela: 

Maria Hydzik, Biuro Zamówień Publicznych 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 70 88, w godz.: 8
00 

– 15
00 

e-mail: maria.hydzik@umww.pl  (od poniedziałku do piątku). 

3. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust. 

1 z adnotacją: „Zapytania – przetarg nieograniczony pn.: Dostawa roll-upów  

i banerów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu”, znak sprawy  BZP-II.272.17.2017. 

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 SIWZ wpłynął  

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

terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

VIII. Informacje dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

mailto:maria.hydzik@umww.pl
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IX. Termin związania ofertą. 

W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem 

czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.  

3. Oświadczenia należy przedstawić tylko w formie oryginału, dokumenty należy przedstawić 

w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem,  

że dla pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma oryginału albo uwierzytelniona notarialnie 

kopia. 

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

polski.  

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 

a) dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, e-mail), 

b) przedmiot oferty, 

c) cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto (to jest z podatkiem 

VAT) powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

d) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

Wykonawca może wypełnić formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ i formularz 

cenowy - Załącznik nr 5 do SIWZ albo sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian 

merytorycznych zapisów ww. wzorów. 

Powyższy zapis ten dotyczy również pozostałych załączników do SIWZ, które stanowią wzory 

wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

8. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się 

ponumerowanie zapisanych stron. 

9. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca 

powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

10. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

11. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem szczegółowo wskazanym 

w Rozdziale XI ust. 2 niniejszej SIWZ oraz pełną nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy 

- zawierającej wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

W sytuacji braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania 

ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub 

pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

12. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 

13. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być 

podpisane przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, 

gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru 

jako osoba uprawniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania  

w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. 
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14. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające wymagań 

ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 

  

XI. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości 

34 w Poznaniu w Sekretariacie Biura Zamówień Publicznych, X piętro, pokój nr 1034 budynek 

A, w terminie do dnia  20 czerwca 2017 r. do godz. 13:00.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań, Sekretariat Biura Zamówień Publicznych oraz oznakowana napisem: „Oferta w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa roll-upów i banerów na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”– BZP.II.272.17.2017,  

NIE OTWIERAĆ PRZED  20 czerwca 2017 r. GODZ. 13:00, a ponadto winna być opatrzona 

nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 13:15  w siedzibie 

Zamawiającego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Biuro Zamówień Publicznych, X piętro, 

budynek A salka konferencyjna nr 1024A. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie 

dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” 

oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt. 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym  

w SIWZ. 

2. W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto realizacji zamówienia z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez 

odrzucenie miejsc po przecinku. 

3. Do oferty należy załączyć ściśle wypełniony formularz cenowy zgodny z załącznikiem nr 5  

do SIWZ. 

4. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń 

Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych.  

5. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena 

określona słownie. 

6. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust.2 ustawy). 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy). 

W przypadkach, gdy w ofercie będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający 

przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie 

ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym 

dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych. 
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XIII. Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o poniższe kryteria. 

Wartość wagowa wyrażona w procentach jest równa wartości wyrażonej w punktach, tj.: 1%=1 pkt 

 

Zamawiający przy dokonywaniu wszelkich obliczeń zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku  

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

1. Kryterium cena – waga 60 % 

Punkty przyznawane w kryterium ceny będą liczone według wzoru  

Lpc = (Cn/Cbo) x 60 pkt 

gdzie: 

Lpc - liczba punktów uzyskana w kryterium  cena  

Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 

Cbo - cena badanej oferty 

 

2. Okres gwarancji (OG) – waga 20 % 

Za zaoferowanie okresu gwarancji zostaną przyznane punkty wg wzoru: 

OG = (G oferty/G max) x 20 pkt 

gdzie: 

OG - ilość punktów dla kryterium termin gwarancji  

G oferty – termin gwarancji z oferty ocenianej 

G max – najdłuższa gwarancja spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

UWAGA: 

a) Wykonawca określa długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale 12 – 24 

miesięcy od daty odbioru, w odpowiednim miejscu „Formularza oferty”, stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

b) Brak określenia długości okresu gwarancji we wskazanym wyżej miejscu, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

c) Wskazanie gwarancji dla ww. produktów dłuższej niż 24 miesiące nie będzie dodatkowo 

punktowane. 

3. Termin dostawy (TD) – waga 20 % 

Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: 

 

TD = (Tmin/Toferty) x 20 pkt 

gdzie: 

TD  - ilość punktów dla kryterium termin dostawy  

T min – najkrótszy termin dostawy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

T oferty – termin dostawy z oferty ocenianej 

 

UWAGA: 

a) Wykonawca określa termin dostawy w przedziale 20 - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, w odpowiednim miejscu „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik nr 1  

do SIWZ. 

b) Brak określenia terminu dostawy we wskazanym wyżej miejscu, skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

c) Wskazanie terminu dostawy krótszego niż 20 dni nie będzie dodatkowo punktowane. 
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Wynik punktowy  

LP = C + OG+ TD 

gdzie: 

LP - liczba punktów 

C - liczba punktów w kryterium „Cena”, wyliczona według wzoru z pkt. 1 

OG - liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”, wyliczona według zasad z pkt. 2 

TD - liczba punktów w kryterium „Termin dostawy”, wyliczona według zasad z pkt. 3 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w przyjętych 

wyżej kryteriach oceny ofert. 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej. 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt.  

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wybierze spośród  tych 

ofert, ofertę z najniższą ceną. 

 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.  

 

XIV. Formalności po wyborze oferty przed zawarciem umowy. 

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5,  

d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

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

Zamawiający może wybierać spośród pozostałych ofert kolejną ofertę najkorzystniejszą, chyba 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

 

3. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 

(dostępne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnienie zainteresowanym 

odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności którego udostępniane będą dokumenty; 

d) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 

jego urzędowania. 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



 10 

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

Możliwość zmiany umowy. 

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.  

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1ustawy). 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a. określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

c. odrzucenia oferty odwołującego, 

d. opisu przedmiotu zamówienia, 

e. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy): w terminie 5 dni od dnia przesłania 

informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.   

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 ustawy) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej.  

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 ustawy). 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 

7. 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 (art.180 ust. 3 ustawy). 

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym (art.180 ust. 4 ustawy). 

9. 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 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art.180 ust. 5 ustawy). 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu (art. 198a do art. 198g ustawy). 

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

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.  


