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1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Gmina Rewal 

zp@rewal.pl 

Mickiewicza 19  

72-344 Rewal 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego . 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest  

Budowa toalety w Pobierowie, Gmina Rewal.  
 

Wspólny Słownik Zamówień: 45215500-2 . 

Budowa toalety w Pobierowie (cztery obiekty) wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem terenu. 
Budynki jednokondygnacyjne kryte dachem płaskim bez podpiwniczenia. Powierzchnia 
zabudowy 127,37 m2, pow. uŜytkowa 122,68 m2 , kubatura 706,61 m3. Wykonanie przyłączy: 
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, energetycznych. 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.3 WiąŜący zakres zadania został określony w dokumentacji budowlanej (technicznej).  

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIA-
JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7):  

Zamawiający nie przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

• Rozpoczęcie wykonywania zadania: od  przekazania placu budowy. 

• Zakończenie wykonywania zadania: do  30.06.2011 r. . 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  
Ustawy PzP spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 Ustawy PzP. 

6.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 

Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: 

1 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy 
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Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 

2 2.  Zdolność techniczna 
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

6.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6.4 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 

• oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejsza SIWZ, 

• z liczby i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe Wykonawca spełnia warunki 
formalne określone niniejszą specyfikacją, 

• złoŜone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

• oferta została złoŜona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

• Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.  

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

• Wyjaśnienie treści SIWZ: 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niŜ: 
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz 
negocjacjach z ogłoszeniem, jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
– pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
1a. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
1b. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 1. 
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza je 
na stronie BIP Zamawiającego (www.bip.rewal.pl) 
3. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŜeli specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.  
 

7.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie lub drogą 
elektroniczną na adres zp@rewal.pl – z zastrzeŜeniem postanowień punktu 7.2 . 
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7.2 W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych drogą 
elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. Informacje przekazywane w formie elektronicznej winny mieć formę 
edytowalną (z rozszerzeniem .doc, .txt itp.). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane w innej formie np. faxu (fax nie jest traktowany jako forma 
pisemna) nie będą miały mocy doręczenia . 

7.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
moŜe ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem 
wyjątków przewidzianych w ustawie. 

7.4 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

• Osobą upowaŜnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
1   Tomasz Bartkowski -  Inspektor  zp@rewal.pl 

8. WADIUM: 

8.1 Nie wymaga się wniesienia wadium 

9. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

9.3 W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Odmowa 
wyraŜenia zgody nie powoduje utraty wadium, jeśli jest wymagane.  

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

10.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  

10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

10.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.4 W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

10.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

10.6 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej Specyfikacji. 

10.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem i podpisana przez umocowanego 
wykonawcę. 
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10.8 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na kaŜdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

10.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę. 

10.10 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

10.11 Do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

Lp: 
Nazwa 

dokumentu 
potwierdzającego: 

Wymagany dokument: 

1 Aktualny odpis 
z właściwego 

rejestru 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert    ; 

2 Potwierdzenie 
posiadanych 
uprawnień 

2.  Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: 
Wykonawca musi udowodnić dysponowanie osobami z 
następującymi uprawnieniami: 
-  kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej , 
- kierownik robót o specjalności instalacje elektryczne   , 
-  kierownik robót o specjalności instalacje sanitarne   . 
Jedna osoba moŜe posiadać kilka uprawnień (wymagane 
uprawnienia mogą być łączone). 

3 Oświadczenie z 
art. 22 i 24 

3.  Oświadczenie z art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4 Wykaz 
wykonanych 

robót 
budowlanych 

4.  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane 
naleŜycie - 

Wykonawca musi udowodnić, poprzez referencje lub inne 
dokumenty, naleŜyte wykonanie następujących robót budowlanych: 

• wykonanie minimum dwóch budynków o kubaturze brutto 
min. 700,00 m3 kaŜdy. 

Za pracę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane polegające 
na budowie nowego budynku (od  fundamentów do oddania do 
uŜytkowania) o kubaturze min. jak wyŜej. 
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Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia 
oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

JeŜeli w określonym terminie Wykonawca nie złoŜy oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeŜeli złoŜy dokumenty 
zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne 
będzie uniewaŜnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny 
spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 Ustawy PzP. Zamawiający moŜe takŜe w 
wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów. 

Wykonawca na Ŝądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ww Ustawy PzP, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ww Ustawy PzP. 
 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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. 
 
 JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŜe przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku. 

 

10.12  Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Budowa toalet w 
Pobierowie. NIE OTWIERAĆ przed 2010-10-07 godz. 10:10”  Na wewnętrznej kopercie 
naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwi ć zwrot oferty w przypadku 
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.  

10.13  Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz 
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.14  Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
Ustawy PzP. 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

11.1 Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6 do dnia 2010-10-07 do 
godz. 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 
oferty złoŜone w innym miejscu. 

11.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
2010-10-07 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 . 
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

12.1 Cena podana przez Wykonawcę będzie ceną ryczałtową, w  rozumieniu art. 632 Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) – niezmienną przez okres prowadzonych 
robót. Cena zostanie skalkulowana w oparciu o dokumentację budowlaną oraz inne 
składniki kosztotwórcze. W celu ustalenia ceny ofertowej Wykonawca sporządzi 
własnym staraniem, na podstawie opublikowanej dokumentacji, kosztorys ślepy. 

12.2 Z uwagi na cenę ryczałtową, która będzie podstawą do rozliczenia kontraktu,  
dokumentacja budowlana nie zawiera kosztorysu ślepego. 

12.3 Rozliczenia przedmiotowego kontraktu będą prowadzone w walucie polskiej (zł.) 

13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 
13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 

13.2 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złoŜonych przez niego ofert. 

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert. 

14.2 Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 
93 Ustawy PzP.. 

14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

• wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy i adresy wykonawców , którzy złoŜyli 
oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złoŜonych ofert, 

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.rewal.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14.5 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zawrze po upływie 
5 dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty, chyba, Ŝe zostaną spełnione 
przesłanki wskazane w art. 94 ust 2 – w takiej sytuacji pierwszym moŜliwym terminem 
zawarcia umowy będzie dzień przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

14.6 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe 
zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania. 

15. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOW Y: 
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15.1 Wykonawca, przed parafowaniem umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej, które słuŜyć będzie 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

15.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 
a)   pieniądzu; 
b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z   
      tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
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. 
15.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
15.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
15.5 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŜe przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia i jest zwracana nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

 
16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 

Specyfikacji. 
16.2 Zwycięzca postępowania, do przygotowanej umowy, dołączy harmonogram rzeczowo-

finansowy robót. 
16.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek, o których mowa w art. 151a ww Ustawy.  

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

 

17.1 Środki ochrony prawnej zostały określone w art. od 179  Ustawy PzP  

 
PoniŜej wyciąg ze wskazanych przepisów. 
Art. 179. 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 154 pkt 5. 
 
Odwołanie 
Art. 180. 
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. 
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2. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, 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, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
5. 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, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 
Art. 181. 
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180 
ust. 2. 
 
Art. 182. 
1. Odwołanie wnosi się: 
  
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w 
terminie 15 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8; 
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w 
terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8. 
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
3. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
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1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia; 
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 
4. JeŜeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 
zaprosił wykonawcy do złoŜenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 
albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo  
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki; 
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki albo zapytania o cenę. 
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin 
składania ofert lub termin składania wniosków. 
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
Art. 183. 
1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”. 
2. Zamawiający moŜe złoŜyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym 
mowa w ust. 1. Izba moŜe uchylić zakaz zawarcia umowy, jeŜeli niezawarcie umowy mogłoby 
spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyŜszające korzyści związane z 
koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony 
do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się. 
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu 
niejawnym, w formie postanowienia, nie później niŜ w terminie 5 dni od dnia jego złoŜenia. Na 
postanowienie Izby nie przysługuje skarga. 
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złoŜenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, jeŜeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z 
powodu: 
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku; 
2) cofnięcia wniosku. 
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6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający moŜe złoŜyć pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 
Art. 184. Zamawiający, nie później niŜ na 7 dni przed upływem waŜności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŜenia waŜności wadium 
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 
zawarcia umowy. JeŜeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie 
kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
Art. 185. 
1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na 
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
2. Wykonawca moŜe 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 pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 
4. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŜeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŜe wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŜeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania 
po stronie zamawiającego.  
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem 
Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

17.2 7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitraŜowym), 
jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej 

18. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

18.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

19. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
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Nr Nazwa załącznika: 

1 Wzór oferty przetargowej 

2 Projekt umowy 

3 Oświadczenie z art. 22 i 24 

4 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 

5 Dokumentacja budowlana 

 
 


