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ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Rewal 

Mickiewicza 19  

72-344 Rewal 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1.1 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń do monitorowania ruchu drogowego 
wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie danych w postępowaniach o 
wykroczenia.. 

Wspólny Słownik Zamówień: 29811300-0  

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa urządzenia (fotoradaru) o następujących cechach i parametrach: 
I. 

1. przewoźne, przystosowane do pomiarów ze statywu w dowolnym miejscu przy drodze, 
2. przystosowane do montażu na masztach, 
3. wykonujące zdjęcia czarno-białe, 
4. kąt pomiaru – min. 220 do kierunku ruchu pojazdów 
5. posiadające dokładność pomiaru min. ± 3 km/h przy prędkościach do 100 km oraz ± 3% 

przy prędkościach powyżej 100 km/h, 
6. posiadające możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie 20-250 km/h, ze 

skokiem co 1 km/h, 
7. przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów na dwóch pasach ruchu, 
8. po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej rejestrujące w pamięci wykonane 

pomiary z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym 
czasie, 

9. identyfikujące w tle zdjęcia: nr urządzenia, zmierzoną prędkość, obowiązujące 
ograniczenie prędkości, datę, godzinę, minutę i sekundę pomiaru, lokalizację pomiaru, 
kierunek pomiaru, 

10. wyposażone w system pozwalający zarejestrować min. 20.000 zdarzeń bez ingerencji z 
zewnątrz, 

11. zapisujące zdjęcia  w formacie nie umożliwiającym ich otwarcie dowolnym programem 
graficznym, 

12. umożliwiające przenoszenie zawartości pamięci do komputera i posiadające kompatybilny 
program komunikacyjny do przerzucania zawartości pamięci do innych programów 
analitycznych,  

13. posiadające komendy oprogramowania w języku polskim, 
14. posiadające pulpit sterowniczy oraz instrukcję obsługi w języku polskim, 
15. posiadające podświetlone pole odczytowe czytelne w nocy i w słoneczny dzień 
16. posiadające przystosowanie do pracy przez całą dobę, 
17. wykonujące zdjęcia bez oślepiania kierowców, z czytelna rejestracją tablic rejestracyjnych 

i twarzy kierowcy, 
18. posiadające przystosowanie do pracy w temperaturach zewnętrznych od –10 0C do 60 0C 
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oraz w obudowie masztu  od –30 0C do 60 0C 
19. posiadające specjalnie opracowany program umożliwiający wyeksponowanie dowolnego 

fragmentu zdjęcia (np. numer rejestracyjny pojazdu, twarz kierowcy itp.) z możliwością 
ustawienia ostrości, jasności oraz kontrastu, 

20. z lampą błyskową o energii min. 300 Ws umożliwiającą wykonanie czytelnych zdjęć 
kierującemu pojazdem w nieprzerwanym trybie pracy ciągłej tj. błysk do każdego zdjęcia 
w odstępie czasowym co 1,0 s , 

21. z pamięcią typu Flash USB 1,0 GB, 
22. Przeszkolenie załóg wskazanych przez Zamawiającego w bezbłędnym praktycznym 

opanowaniu obsługi sprzętu i wydanie właściwych certyfikatów. 
II. 

1. Dostawa programu użytkowego do obróbki zdjęć wykonywanych przez „fotoradar” oraz 
zainstalowanie programu na komputerze wskazanym przez Zamawiającego z 
przekazaniem prawa własności do zainstalowanego oprogramowania.  

2. Przeszkolenie załóg wskazanych przez Zamawiającego w bezbłędnym praktycznym 
opanowaniu obsługi programu. 

 
III.  
Dostawa dwóch masztów wraz z ich posadowieniem na przygotowanych przez Zamawiającego, 
na podstawie rysunków przekazanych przez Wykonawcę, fundamentach z klimatyzowaną 
obudową, zasilanych napięciem 230 V AC i 12V DC wyposażonych w: 

1. zabezpieczenie przeciążeniowe, przepięciowe i odgromowe, 
2. zabezpieczenie przez dostępem do wnętrza urządzenia przez osoby niepowołane, 
3. izolowana obudowę zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym 
4. lampę błyskową do zdjęć w porze nocnej 
5. urządzenia podnośnikowe służące do podnoszenia i opuszczania obudowy na wysokość 

pozwalającą na wygodne montowanie fotoradaru w jej wnętrzu, 
6. ekran umożliwiający podgląd obrazu widzianego przez kamerę podczas regulacji ostrości i 

zoomu. 
7. zasilanie z własnego bezpiecznego akumulatora żelowego12V i z instalacji samochodu.  

 
IV.  
Wymagania Zamawiającego. 
1.   Dostarczone urządzenie powinno posiadać: 

a) Zatwierdzenie Typu urządzenia wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar o 
dopuszczeniu do eksploatacji zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z 11.05.2001 r. 
Prawo o miarach (Dz. U. Nr 243/2004, poz. 2441 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań 
meteorologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości 
pojazdów w ruchu drogowym  (Dz. U. Nr 15, poz. 129) 

b) Orzeczenie Laboratorium Ochrony Radarowej wydane przez LOP przy PIT w Warszawie 
c) Aktualne świadectwo legalizacji wydane przez Urząd Miar. 

2.    Instalację i wdrożenie programu użytkowego Wykonawca dokona na własny koszt w dniu   
       dostawy urządzenia. 
3. Przeszkolenie załóg wskazanych przez Zamawiającego w bezbłędnym praktycznym 

opanowaniu obsługi sprzętu i wydanie właściwych certyfikatów. 
4. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji i 24 miesiące rękojmi na dostarczony 

przedmiot zamówienia.  
5.  Usunięcie awarii urządzenia nastąpi do 48 godzin od jego zgłoszenia. 
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6. Po posadowieniu masztów i dostarczeniu urządzenia wraz z oprogramowaniem Wykonawca 
dokona ustawienia geometrii masztów, wykona zdjęcia próbne, dokona ewentualnych korekt, 
poprawek oraz dokona  - protokołem - przekazania urządzenia Zamawiającemu. 
Przedmiotowe czynności wykonane zostaną na każdym maszcie. 

7.  Dostarczane maszty muszą posiadać komplet dokumentów uprawniających do eksploatacji. 
 
V. 
Termin dostawy: 30 dni od daty podpisania umowy. 
 
VI  
Wymagania formalne dotyczące wykonywanych zdjęć. 

Zdjęcia wykonywane przez proponowane urządzenie muszą zawierać wszystkie wymagane 
elementy, które są konieczne, aby spełniały warunki dopuszczające je jako dowód w 
postępowaniu o wykroczenie.  
  
VII  
Do oferty należy załączyć dokumentację (druki – z podana podstawą prawną) o popełnionym 
wykroczeniu jak: 

1. oświadczenie sprawcy wykroczenia, 
2. wezwanie, 
3. ponaglenie, 
4. wezwanie ostateczne, 
5. kary porządkowe. 

 

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

1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH 
(ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7):  

Przewiduje się zakup dodatkowego jednego masztu. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 30 dni od daty udzielenia 
zamówienia 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1.5 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

1.6 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 
Lp:  Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: 

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

2 Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia 

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

1.7  
1.8 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:  

1.9 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 
zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

1.10 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną 
(zp@rewal.pl). W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji 
przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

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

1.12 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

a: W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Tomasz Bartkowski -  Inspektor tel. ( 091)  3862967 

b: W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Leszek Kozłowski - Komendant tel. (091) 38 62 974 

WADIUM:  

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1.13 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
1.14 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
1.15 W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 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.  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:  

1.16 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
1.17 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 
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sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

1.18 Zamawiający przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu w wysokości: nie 
przewiduje się 

1.19 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

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

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

1.22 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

1.23 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.  

1.24 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

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

1.26 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

Lp:  
Nazwa 

dokumentu 
potwierdzającego: 

Wymagany dokument: Określenie 

1 Aktualny odpis 
z właściwego 

rejestru 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

2 Koncesja, 
zezwolenie lub 

licencja 

Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 

publicznym 

 

3 Ubezpieczenie 
od 

odpowiedzialno
ści cywilnej 

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej 

O wartości 
minimum 

50.000 
PLN 
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4 

 

Wykaz 
wykonanych 
dostaw lub 

usług 

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością dostawom lub usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączenia dokumentów potwierdzających, że te 
dostawy lub usługi zostały wykonane należycie 

 

5 Oświadczenie z 
art. 22 i 24 

Oświadczenie z art. 22 i 24 Załącznik 
nr 2 

6 Zdjęcia Do oferty należy załączyć trzy zdjęcia wykonane 
przez oferowany sprzęt w porze dziennej oraz 
trzy w porze nocnej wykonane dla różnych 

pojazdów 

 

7 Dokumenty 
formalne 
dotyczące 
sprzętu 

Komplet dokumentów formalnych właściwych 
dla proponowanego sprzętu dopuszczających go 
do użytku publicznego jak certyfikaty, atesty, 

uzgodnienia, pozwolenia itp. 

 

8 Opis 
oferowanego 
urządzenia 

Opis oferowanego urządzenia Załączniki 
nr 4 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może 
zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży 
dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie 
postępowania. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać 
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów. 

1.27 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawa urządzeń do 
monitorowania ruchu drogowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym 
przetwarzanie danych w postępowaniach o wykroczenia. NIE OTWIERAĆ przed 2007-
05-25 godz. 12:00” .  Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, 
by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po 
terminie. 

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

1.29  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1.30 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6 do dnia 2007-05-25 do 
godz. 12:00. 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

1.31 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
2007-05-25 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

1.32 Za wykonanie dostawy Wykonawca określi cenę ryczałtową. 
1.33 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą – rozliczenia odbędą się w PLN. 

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:  

1.34 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
Nr:  Nazwa kryterium:  Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 

1.35 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr kryterium:  Wzór:  

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

1.36 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

1.37 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

1.38 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 wyżej kryteria oceny ofert. 

1.39 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). 
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1.40 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 

b: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

c: wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

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

1.42 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

1.43 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

1.44 W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane. 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:  

1.45 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:  

1.46 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej 
ustawie. 

1.47 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.  

a: Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

b: Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

c: Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z 
terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące: 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Dostawa urządzeń do monitorowania ruchu drogowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie danych w 

postępowaniach o wykroczenia. 

 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 10/10 

• treści ogłoszenia, 
• postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,  

• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo 
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego 

d: Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia 
jego wniesienia. 

AUKCJA ELEKTRONICZNA  

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

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 2006 r. Nr 164, poz. 1163) 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

 

Nr Nazwa załącznika: 

1 Oferta przetargowa 

 

Nr Nazwa dokumentu / wzoru: 

2 Wzór umowy na dostawy 

 

Nr Nazwa załącznika: 

3 Oświadczenie z art. 22 i 24 

 

 

 
 


