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Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

 

 

 

Znak sprawy: ID/341/25/10 Rewal, 2010-07-22 

 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 

na:   
 
 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Pogorzelica, Gmina Rewal 

 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm. – zwana dalej Ustawą). 
 
 
 
 
 

Zatwierdzono w dniu: 
22.07.2010 r. 
 
Wójt Gminy Rewal 
 
Robert Skraburski 
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Adres korespondencyjny dla postępowania: 

Urząd Gminy Rewal 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
zp@rewal.pl 
 

1.1 Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 
progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 
1655 ze zm.), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762 ze zm.), 

2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
CPV:    74.25.10.22-3 
 
2.1   Przedmiotem zamówienia jest: 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogorzelica, 
Gmina Rewal 
 
2.1.1. 2. Zakres przetargu 
 
a. Planowane przedsięwzięcie stanowi wykonanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Pobierowo, zgodnie z Uchwałą Nr 
XXI/194/04 Rady Gminy w Rewalu z dnia 28 maja 2004r   

b. Wymienione w pkt 2.a. Opracowanie wykonane zostanie w 4 egzemplarzach oraz w 1 
egzemplarzu w formie umoŜliwiającej publikację w dzienniku urzędowym oraz w 1 
egzemplarzu w formie zapisu elektronicznego (EW MAPA). 

c. Zakres opracowania: 
- przygotowanie map podkładowych do celów projektowych, 
- opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego ww. uchwałą Rady Gminy, 
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z 

niezbędnymi opracowaniami, zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) 

- dokumentacja prac planistycznych. 
- Podkład geodezyjny w postaci map cyfrowych naleŜy wykonać w układzie 65 i dodatkowo 

w układzie 2000.                   
d.      Zakres informacji map sytuacyjno-wysokościowych: 
•      w skali  1:1000 i 1:2000 - z aktualnością minimum w zakresie budynków, ewidencji, linii                
           napowietrznych i drzewostanu panującego. Mapy winny być zarejestrowane w Powiatowym 
Biurze  
           Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Gryficach ul. Dworcowa 23. 

Zakres przetargu został wskazany w Załączniku do Uchwały Nr XXI/194/04 
e. Zadanie podzielono na następujące etapy: 

- I     Wykonanie podkładów geodezyjnych i ekofizjografii, 
- II   Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego, 
- III  Uzgodnienia i wyłoŜenie planu do publicznego wglądu, 
- IV   Wejście w Ŝycie uchwały tj. 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym. 
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3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

4. TERMIN REALIZACJI, ZASADY ROZLICZEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

5.1 Termin realizacji: 

 
Zadanie naleŜy zrealizować w terminie 12 m-cy od daty zawarcia umowy.  
 
Zamawiający przewiduje moŜliwość wydłuŜenia terminu realizacji  zadania w sytuacji niedotrzymania 
ustawowych terminów wydania dokumentów formalnych (np. decyzje, postanowienia itp.) przez 
urzędy. 

5.2 Warunki płatności: 

Warunki płatności zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy) 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

6.2. posiadają wiedzę i doświadczenie; 
6.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
6.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
6.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą 
badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a takŜe czy informacje 
w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. 

7.    INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

7.1 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 

a) wypełniony druk oferty przetargowej stanowiący zał. 1 do niniejszej specyfikacji 
b) wypełnione oświadczenie stanowiące zał. 3 do siwz; 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 
złoŜonych dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia/nie spełnia. 

7.2 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
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7.3 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy 
waŜności tych dokumentów - jak w pkt 7.2 

7.4 Dokumenty i oświadczenia naleŜy składać w formie pisemnej: 
a) Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia 

kserokopii ww. dokumentów, ale muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

b) Za osoby uprawnione uwaŜa się: 
 

- osoby wykazane w rejestrach handlowych prowadzonych przez sądy; 
- osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby o których mowa 
powyŜej 
Uwaga! w przypadku podpisania oferty i/lub kserokopii dokumentów poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy legitymujących się 
odpowiednim pełnomocnictwem, pełnomocnictwo musi być załączone w ofercie; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginalne dokumenty. 
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniami na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

7.5 Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z postanowieniami art. 96 ust.3 w związku z art.8 ust.3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich 
otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie 
składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, 
który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złoŜyć na formularzu ofertowym stosowne 
zastrzeŜenie informujące o tym, Ŝe w ofercie przetargowej, w odrębnej kopercie, opakowaniu, 
znajdują się informacje podlegające klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8.   Oferta składana przez więcej niŜ jednego wykonawcę. 

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
8.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie. 
8.3. W przypadku o którym mowa w pkt.8.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko pełnomocnika naleŜy załączyć do 
oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich wykonawców). 

8.4. Oferta złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców musi spełniać następujące wymagania: 
kaŜdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia wymogi art.22 ust.1 
ustawy 

8.5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, firmy 
wchodzące w skład konsorcjum wyznaczają lidera, z którym prowadzona będzie wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia. 

8.6. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

8.7. JeŜeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy muszą 
przedstawić umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

9.   WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW I ODRZUCENIE OFERTY 

9.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w sytuacjach wskazanych 
w art. 24 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 
poz. 1655 ze zm.), 

9.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
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9.3.   Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli zajdą przesłanki wskazane w art. 89 Ustawa z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), 
 

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPOWAśNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane pisemnie, na adres 
prowadzącego postępowanie podany poniŜej lub drogą elektroniczną – na adres zp@rewal.pl. W 
przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą poczty 
elektronicznej, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Adres kontaktowy: 
Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

Pracownicy upowaŜnieni do kontaktów z wykonawcami: 

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Tomasz Bartkowski – zp@rewal.pl 

10.1   Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 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 
okre-ślone 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.  

4. 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.  

5.  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 . 
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6. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 
moŜe ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie. 

10.2   Zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem 
terminu  składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Przedmiotowe zmiany zostaną dokonane zgodnie z brzmieniem art. 38 ww Ustawy.  

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie wymaga się wniesienia wadium 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. W 
uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o znaczny okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  
  

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.1 Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
13.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym 
13.3 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
13.4 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę 
13.5 KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
13.6 Oferta musi być podpisana przez upowaŜnioną osobę pod rygorem niewaŜności (osoby 

upowaŜnione to osoby określone w pkt 7.4 b) niniejszej specyfikacji) 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

14.1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr  6, do dnia 05.08.2010 r. do godz. 
10.00 . 

14.2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
05.08.2010r o godz. 10.10  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5 . 

Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele wykonawców. Do wiadomości 
zostaną podane: 
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
- nazwy firm oraz adresy wykonawców 
- informacje dotyczące ceny 

Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone na adres Wykonawcy. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert. 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe ceny, 
zgodnie z art.88 Prawa zamówień publicznych. JeŜeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie 
omyłek rachunkowych jego oferta zostanie odrzucona. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

15.1 Cena oferty ma być podana w złotych polskich. 
15.2 Cena ma obejmować wszystkie dostawy, nakłady i prace, które są niezbędne do wykonania 
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przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów, zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
 
 
16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniŜsza cena oferty brutto -100% 
Sposób obliczania ceny brutto: 

Cena brutto najkorzystniejsza 
IP= --------------------------------------------------   x100% x100  

Cena badanej oferty 
IP - ilość punktów 
Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę otrzyma sto punktów, pozostali proporcjonalnie. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 
17. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 
 
18. INFORMACJA   O   FORMALNOŚCIACH,   JAKIE   POWINNY   ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE   

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
18.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
18.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą: 

 

- dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty 
- w sytuacji gdy oferta została złoŜona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie umowę regulującą współpracę tych wykonawców 

 

18.3 Zamawiający zawrze umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty w sytuacji ziszczenia się przesłanek zawartych w art. 94 ust 2. ww Ustawy.  

18.4 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zajdą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 

19. ISTOTNE POSTANOWIENIA DLA STRON POSTĘPOWANIA, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy, podano w zał. 4, do niniejszej specyfikacji. 

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

7. Środki ochrony prawnej zostały określone w art. od 179  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).  

 
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 podętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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 
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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: 
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; 
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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. 
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 
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albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

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 

21. POSTĘPOWANIE UNIEWAśNIA SIĘ W PRZYPADKACH, GDY: 

21.1. Nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
21.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
21.3. W przypadkach, o których mowa w art.91 ust.5 Prawa zamówień publicznych, zostały 

złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 
21.4. Wystąpiła istotna   zmiana   okoliczności   powodująca,  Ŝe  prowadzenie  postępowania   

lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
wcześniej przewidzieć. 

21.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
22. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
23. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ANI 
UDZIELANIA ZALICZEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.151A 
 
 
24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
Zał. 1    - Formularz ofertowy 
Zał.2   -  Uchwała Rady Gminy nr XXI/194/04, z uzasadnieniem oraz mapką (skany 1, 2 i 3) 
Zał.3     - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Zał.4     - Projekt umowy 

 
 


