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I. ZAMAWIAJĄCY  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku  
ul. Dąbrowskiego 15, 11 – 500 Giżycko 
Numer telefonu: 87 429 29 09 
Numer faksu: 87 429 29 09 wew. 23 
Strona internetowa: www.psouugizycko.org.pl 
  
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 
 
2.2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są: 
- na stronie www.psouugizycko.org.pl, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zakup (dostawa) fabrycznie nowego autobusu (rok produkcji nie wcześniej niż 2014) do przewozu 
22 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim (po 
demontażu ostatniego rzędu siedzeń dla pasażerów) przeznaczonego dla Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku (PSOUU Koło w Giżycku). Pojazd 
musi spełniać normy min. EURO5.  
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu/autobusu o następujących parametrach: 
 

Lp. Wyszczególnienie J.m. Wymagania 
1.  Autobus, fabrycznie nowy, nieużywany, bez 

wad szt. 1 

2.  Rok produkcji rok 2014 

3.  Ilość miejsc osoby 22+1  

4.  
Kolor nadwozia z zastrzeżeniem, że jest to 
kolor lakieru  
(Zamawiający nie dopuszcza oferowania 
pojazdu oklejonego folią) 

- 

Nie metalik w kolorze 
niebieskim lub jego odcień 

Silnik 

5.  Rodzaj silnika - Diesel 

6.  Pojemność silnika cm3 od 2500 

7.  Moc silnika KM Min. 129 

8.  Norma emisji zanieczyszczeń (spalin): 
tlenków azotu, cząstek stałych, 
węglowodorów 

- 
EURO 5  lub wyższa 
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9.  Przepływowy podgrzewacz paliwa - TAK 

10.  Filtr paliwa z separatorem wody - TAK 

11.  

Pojazd musi posiadać odpowiednie 
homologacje i certyfikaty dopuszczające 
rejestrację na terenie Polski, oraz w 
pozostałych krajach Unii Europejskiej i poza 
unijnych EC 2007/46. 
 

- 

TAK 

Napęd 

12.  Skrzynia biegów manualna, min 6- biegowa 
+ bieg wsteczny - TAK 

13.  Sprzęgło suche - TAK 

14.  Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy 
(ESP) - TAK 

Układ hamulcowy 

15.  Hydrauliczny system zapobiegający 
blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) - TAK 

16.  Układ hamulcowy dwuobwodowy, 
hydrauliczny ze wspomaganiem - TAK 

17.  Hamulce tarczowe przednie i tylne 
wentylowane - TAK 

18.  Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych - TAK 

19.  Kierownica po lewej stronie regulowana - 
 

TAK 

20.  Przekładnia z blokadą koła kierownicy - TAK 

21.  Wspomaganie układu kierowniczego - TAK 

Podwozie 

22.  Koła i ogumienie szt. 6 

23.  Pełnowymiarowe koło zapasowe szt. 1 

24.  Opony letnie z felgami 
 

 
szt. 

6 

25.  Obręcze kół 16’’  TAK 

26.  Opony zimowe  szt.  6 

27.  Chlapacze przednich i tylnych kół szt. 4 

28.  Rozstaw osi cm min 4100 

29.  Długość cm dowolna 
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Nadwozie 

30.  Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną  
- 

TAK 

31.  Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego  
szyby  dwuwarstwowe, panoramiczne, firanki 
 

 
- 

TAK 

32.  Szyba przednia ze szkła klejonego z osłoną 
przeciwsłoneczną dla kierowcy 

 
- 

TAK 

33.  Młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy 
wyjściach ewakuacyjnych 

- TAK 

34.  Ostatnia czwórka to pojedyncze fotele szybko 
demontowane w miejsce foteli montaż wózka 
inwalidzkiego 

- TAK 
 

35.  Najazdy składane do wprowadzania wózka 
inwalidzkiego 
 

  
TAK 

36.  Uchwyty do mocowania wózka 
inwalidzkiego w systemie szynowym 

 TAK 

37.  Komplet atestowanych pasów 
zabezpieczające wózek inwalidzki i pasażera 
w nim siedzącego 

kpl. TAK 

38.  Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze 
zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i 
kierowcy 

- TAK 

39.  Fotele w kabinie pasażerskiej klasy 
turystycznej 

- TAK 

40.  Komfortowe siedzenie kierowcy regulowane 
z dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem  

- TAK 

41.  Pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką 
miękką, niepalną z izolacją dźwiękowo – 
termiczną. 

 
- 

TAK 

42.  Ogrzewanie suche niezależne od  pracy 
silnika   

KW Min. 5,5 KW  

43.  Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie 
pasażerów 

- TAK 

44.  Poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed 
fotelem zamontowanym przy drzwiach 
wejściowych 

- TAK 

45.  Obniżony stopień wejścia - TAK 

46.  Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych - TAK 

47.  Półki na bagaż podręczny z panelem 
oświetleniowo – nadmuchowym dla każdego 
pasażera. Klimatyzacja dwustrefowa. 

- TAK 

48.  Szyba za kierowcą/przegroda za fotelem 
kierowcy 

- TAK 

49.  Szyba elektryczna w drzwiach przednich 
kierowcy 

- TAK 
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50.  Szyberdach mechaniczny z wyjściem 
awaryjnym  

- TAK 

51.  Oświetlenie centralne  
 

- TAK 

52.  Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego - TAK 

53.  Lusterka elektryczne i podgrzewane z 
szerokim kątem widzenia 
 

- TAK 

54.  Lusterko wewnętrzne - TAK 

55.  Drzwi boczne  z prawej strony obok 
kierowcy otwierane elektrycznie 

szt. 1 

56.  Poduszka powietrzna kierowcy szt. 1 

57.  Tachograf cyfrowy - TAK 

58.  

 

Radio z CD – możliwość odtwarzania mp3 - TAK 

59.  Światła halogenowe przeciwmgielne przednie 
 

- TAK 

60.  Światła obrysowe boczne i dachowe, górne 
kierunkowskazy 

- TAK 

                                                       Zabezpieczenie pojazdu 

61.  Immobilizer - TAK 

62.  Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od 
wewnątrz 

- TAK 

63.  Zamek centralny z możliwością otwarcia z 
pilota zamontowanego przy kluczyku 

- TAK 

64.  Apteczka autobusowa  TAK 

65.  Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na 
zewnątrz pojazdu 

szt. 1 

66.  Atestowana i ważna gaśnica - TAK 

67.  Zestaw podręcznych narzędzi kpl 1 

Certyfikaty, homologacje, serwisy i gwarancje 

68.  Autobus musi być objęty co najmniej 24-
miesięcznym okresem gwarancji, z 
zachowaniem gwarancji producenta pojazdu 
bazowego, bez limitu kilometrów, oraz 
podczas awarii producent winien zapewnić 
pojazd zastępczy w ciągu 12h od zgłoszenia 
awarii. 

  
 

TAK 

69.  Pojazd powinien posiadać  homologację o 
DMC pow. 5t. 

 TAK 
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70.  Gwarancja: 

• na podzespoły mechaniczne, 
elektryczne i elektroniczne  bez limitu 
przejechanych kilometrów 

• na wady powłoki lakierniczej bez 
limitu przejechanych kilometrów  

• na perforację nadwozia i podwozia  
bez limitu przejechanych kilometrów 

• autoryzowany serwis nie może 
znajdować się więcej niż 150 km od 
siedziby Zamawiającego  

 

  
 
 

Min. 24 m-ce 
 
 

Min. 24 m-ce 
 
 

Min. 120 m-cy 

71.  Homologacja wystawiona zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz spełniająca wymogi europejskiej normy 
czystości spalin EURO 5 lub wyższej. 
 

 TAK 

72.  Autobus musi spełniać wymagania 
techniczne przewidziane przez obowiązujące 
w Polsce przepisy prawne dla autobusów  
poruszających się po drogach publicznych, w 
tym warunki techniczne wynikające z ustawy 
Prawo o ruchu drogowym (obwieszczenie 
Marszałka Sejmu rozporządzenie z dnia 30 
sierpnia 2012 poz. 1137 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy) 
oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy i może być wykorzystywany do 
przewozu osób niepełnosprawnych w tym 
osób na wózkach inwalidzkich 

 TAK 

73.  Autobus musi posiadać na wszystkie 
zastosowane materiały i wyposażenie 
odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy 
i przepisy o przewozie osobowym oraz 
przewozie osób niepełnosprawnych 

 TAK 

74.  Dokumentacja umożliwiająca pierwszą 
rejestrację pojazdu w kategorii autobus – 
homologacja 

  
TAK 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.                                 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1) Termin realizacji zamówienia – do 25.06.2014 r. 
2) Instrukcja używania i obsługi musi być pisemna, zrozumiała i wystarczająca w swojej treści, napisana w 
języku polskim. 
3) Przedmiot zamówienia będzie dostarczony pod adres: 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku 
ul. Dąbrowskiego 15 
11 – 500 Giżycko 

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w pkt 2 nn. rozdziału. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
Dodatkowo Wykonawca przedstawi: 
a) wykaz wykonanych dostaw 1 nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców. (Załącznik nr 8 do SIWZ) 
b) poświadczenie lub w przypadku braku gdy uzyskanie poświadczenia jest niemożliwe  
z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym – oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, 
że dostawy określone w pkt.a) zostały wykonane należycie.  

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków.  

4. W przypadku Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast warunki określone w pkt 2 nn. rozdziału muszą 
spełniać łącznie.  
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU  
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy do oferty należy dołączyć:  
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powodu niespełniania warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ).  
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2) zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp, Wykonawca złoży listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej  -  Załącznik nr 6 do SIWZ 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do 
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ). 

4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczeni zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załączy do oferty 
następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy 

(Załącznik nr 3 do SIWZ) , 
2) opis przedmiotu oferowanego (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy 
dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zgodnie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika 
powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument musi być podpisany przez wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik. 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt 1 ppkt 2 nn. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, 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. 
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3) Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. Oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty dokument 
wniesienia wadium w oryginale. 

6. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), oświadczenia, wykazy należy złożyć w formie oryginału 
zgodnie ze wzorami dołączonymi przez Zamawiającego do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. X., 
natomiast pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  

7. Dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.  
8. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
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. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu lub maila.  
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub mailem, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia 
wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub 
maila i potwierdziły fakt jej otrzymania.  

3. Adres do korespondencji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15,  11 -500 Giżycko, tel./fax. 87 429 29 09 wew.23 

4. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje: zk.gizycko@psouu.org.pl  

5. Uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Arkadiusz Marcisz – doradca zawodowy tel. 
692 915 979 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego 

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 5 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. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania. 
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9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy 
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację 
na stronie internetowej. 

12. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp 
oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

 
VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
1 Wykonawca wnosi jako część swojej oferty wadium w kwocie  4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 

złotych)  
2 Wadium może być wnoszone w formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych  przez  podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275, z późn. zm. ).   

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie ono na konto 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie przelewem na rachunek PSOUU 
Koło w Giżycku Bank PKO S.A - 98 1240 5787 1111 0000 5754 9787 
Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego” z dopiskiem – 
wadium- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na - Zakup autobusu. Kopię przelewu 
należy dołączyć do oferty. 

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty w oryginale (dołączone 
w kopii traktowane będzie jak jego brak). 

5. Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium wyklucza się z postępowania.  
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 

o uzupełnienie dokumentów, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zastała wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, 
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
 

UWAGA:  
W myśl art. 63 ust. 3 pkt1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376) 
polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 Prawa bankowego 
polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną 
kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.  
Oznacza to, że wpłata gotówkowa wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu  
w rozumieniu wyżej cytowanych przepisów.  
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 
może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  
I OTWARCIA OFERT 
1. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem 

zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu.  
2. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie (długopisem lub 

nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty dołączonym do SIWZ oraz zawierać 

wszystkie załączniki wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca nie może zmieniać treści 
formularzy, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a wszystkie 
załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wskazanej przez Wykonawcę w formularzu 
oferty.  

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, oprawiona w sposób trwały łącznie ze 
wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca numerowanie stron oferty. Wszystkie 
strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.  

6. Zaleca się na pierwszej stronie oferty zamieścić spis wszystkich dokumentów znajdujących się  
w kopercie lub na opakowaniu. Brak takiego wykazu nie skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za kompletność oferty, która nie zawiera takiego wykazu. 

7. Zaleca się, aby podpisy i parafy wykonywane były kolorem niebieskim. 
8. Każda poprawka, przekreślenie lub korekta błędów powinno być parafowane przez Wykonawcę,  

w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 
9. Ofertę na wykonanie zadania objętego przetargiem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,  

w zamkniętym opakowaniu/kopercie zaadresowanej: 
 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzonych Umysłowo Koło w Giżycku, 
 ul. Dąbrowskiego 15,  11 – 500 Giżycko   

 
 która będzie posiadać oznaczenia: Zakup (dostawa) fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 
pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim 
przeznaczonego dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Giżycku (PSOUU Koło w Giżycku) 
 
 
Termin składania ofert upływa dnia :   13.03.2014r. o godz. 10:00 
 
 Otwarcie  ofert    nastąpi   dnia :        13.03.2014r. o godz. 10:15 
 
 
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego 

oznaczenia na kopercie zewnętrznej.  
11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie/koperta powinna posiadać nazwę i adres  

Wykonawcy, aby  można  było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia  (bez otwierania 
po upływie terminu składania ofert). 
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12. W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność  
z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 

13. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępnione. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej 
części oferty, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty oraz 
złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji 
zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zamawiającego. 

14. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy zobowiązani 
są dołączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentacji.   

15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy 
Wykonawca dołączył pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak  
w punkcie 9 nn. rozdziału z dopiskiem „ Zmiana”  lub  „ Wycofanie” . 

17. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

18. Zamawiający poprawia w ofercie (zgodnie  z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

19. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji Przetargowej Wykonawca powinien zgłosić 
Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

20. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :  
1) jest niezgodna z ustawą;  
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art., 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp;  
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp;  
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1) Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 
2) W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego 
zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich podatków obowiązujących na terenie RP. 

3) Kwota ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna i nie będzie podlegać negocjacjom. 
4) Cena dotycząca zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą 

prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
5) Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6) Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie.  
7) Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
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XII. KRYTERIA OCENY OFERT 
Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

wagami :  
            -    kryterium cena ofertowa brutto;          
            -    waga – cena 100 % . 
2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację określonego przedmiotu zamówienia obliczona 

przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. 

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów wyliczona wg podanego niżej wzoru. 

4. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 punktów (przy czym 1pkt = 1%). Uzyskana 
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:  

Kb  =  Cmin  /  Cb  x  100 pkt 
          Kb – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena ofertowa brutto;  
           Cmin – cena brutto oferty najtańszej; 
            Cb – cena brutto oferty badanej. 
 
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego niemożliwe będzie dokonanie wyboru 

najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
zwróci się do Wykonawców aby w terminie 3 dni złożyli oferty dodatkowe. Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
XIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której istotne 

postanowienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ  
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

       -  złożono tylko jedną ofertę, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 ust.1. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
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d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 

7. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności. 

8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 9. 

9. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień niniejszej umowy, polegających na: 
1) zmianie terminu wykonania umowy gdy:  

a) przedłużeniu uległy procedury uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, 

b) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia, 
c) zmiany spowodowane siłą wyższą w rozumieniu Kodeksu cywilnego uniemożliwiającą 

wykonywanie przedmiotu umowy; 
2) zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT, 

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego),  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 

 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie wymagane. 
 
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
1. Wykonawcy, 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 Pzp., 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  

5. Terminy wniesienia odwołania: 
a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 
internetowej, 
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c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. a) i b) wnosi się 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. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 
ustawy Pzp. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
      W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z 
późn. zm.), przepisy  wykonawcze do tej ustawy i Kodeks cywilny. 
 
 
XVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

1. Załącznik 1 –  Formularz ofertowy Wykonawcy  
2. Załącznik 2 –  Opis przedmiotu oferowanego 
3. Załącznik 3 -  Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
4. Załącznik 4 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
5. Załącznik 5 – Wzór umowy 
6. Załącznik 6 –  Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej 
7. Załącznik 7 – Oświadczenie (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 
8. Załącznik 8 – Wykaz wykonanych dostaw 

 
 
                                                       

 


