
1 
 

MOSiR.271.2.2017                      Krosno, dnia 24.03.2017r. 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., 

Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl.,  Lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl” 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych  

równowartość kwoty 209 000 euro 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Bursaki 41 

38-400 KROSNO 

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30; od poniedziałku do piątku 

tel. (0-13) 43 62 123 

e-mail: halakrosno@wp.pl 

strona internetowa Zamawiającego: www.mosirkrosno.pl 

 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

16160000 – 4 - różny sprzęt ogrodniczy 

16311100 – 9 – kosiarki do pielęgnacji trawników , zieleni parkowej lub terenów 

sportowych  

34390000 – 7 – akcesoria do ciągników 

 

2.2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest :  

Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika 

do dosiewu trawy – 1 kpl., Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do 

utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl. 

 

 

 



2 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę: 

 1. Aerator do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl. 

- szerokość robocza w granicach : 1400 mm – 1500 mm 

- głębokość pracy : 100 mm –  250 mm 

- waga w przedziale : 590 kg – 690 kg  

- wyposażony w 3 punktowe mocowanie do ciągnika  

- zintegrowana poziomica do ustawienia dokładnego pionu pracy maszyny 

- napęd korbowodu pasowy obustronny 

- przedni wał o średnicy w granicach 130 – 140 mm 

- ilość punktów smarnych max. 6  

- wydajność minimalna przy kwadratowych odstępach nakłuć co 110 mm : 4000 

m2/h 

- centralna regulacja ustawienia głębokości pracy za pomocą jednej dźwigni 

- tylny wał ugniatający jednoczęściowy pływający 

- zintegrowana centralna sprężyna antywstrząsowa oraz antywibracyjna chroniąca 

ciągnik oraz operatora 

- każde kopyto robocze amortyzowane sprężyną 

- odbojnik na każdym kopycie wykonany z tworzywa sztucznego 

- wałek przekazania mocy w zestawie 

- komplet bolców pełnych 20x250mm 

- zestaw blach podtrzymujących darń  

 

2. Siewnik do dosiewu trawy  – 1 kpl. 

- szerokość robocza w przedziale : 1500 mm -1600 mm  

- pojemność zbiornika na nasiona w przedziale :130 – 150 l.  

- prędkość pracy w zakresie 3 – 10 km / h 

- waga maszyny w przedziale : 200 kg – 230 kg  

- odstęp między wysypem nasion a podłożem : 120 – 150 mm 

- przeniesienie napędu od tylnego wału za pomocą łańcucha 

- tylny wał ugniatająco – wyrównujący składający się z minimum ośmiu 

pompowanych kół 

- wyposażony w 3 punktowe mocowanie do ciągnika  

 

 3. Lekki samojezdny traktor wielozadaniowy do utrzymania płyty boisk i terenów  

zielonych – 2 kpl. 

- silnik 2 cylindry - tuleja żeliwna - smarowanie ciśnieniowe  

- moc znamionowa min. 12 kW przy 3100 obr. / min. 
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- pojemność minimalna 600 cm3 

- rozruch elektryczny  

- pojemność zbiornika paliwa min. 7,5 l  

- wskaźnik poziomu paliwa na wyświetlaczu widoczny z fotela operatora 

- rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa  

- przekładnia napędowa hydrostatyczna  

- pojemność zintegrowanego zbiornika na trawę min. 300 litrów  

- szerokość koszenia w granicach : 100 cm – 107 cm   

- tempomat 

- opcja koszenia przy jeździe do tyłu 

- elektroniczny licznik motogodzin 

- konstrukcja podwozia pełnoramowa, stalowa 

- żeliwna przednia oś 

- wyłącznik bezpieczeństwa pod fotelem operatora 

- zalecana przez producenta wielkość powierzchni jednorazowo koszonej minimum 

8000 m2 

- maksymalna prędkość jazdy do przodu w przedziale : 8 – 9 km/h 

- regulacja wysokości koszenia w przedziale : 25 – 102 mm 

- elektroniczne załączanie agregatu koszącego 

- promień okręgu nieskoszonego w przedziale : 70 – 75 cm 

- masa traktora w przedziale 300 – 320 kg  

Wymagania dodatkowe: 

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikat CE 

dopuszczenie do pracy w Polsce i niezbędne dokumenty techniczne 

wymagane przez odpowiednie przepisy umożliwiające bezpieczną pracę i 

obsługę. 

2. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016, instrukcja obsługi w języku 

polskim. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego 

w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 

4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na Koszt 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność 

do części zamiennych. 

 Miejsce realizacji zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bursaki 41,     

38-400 Krosno 
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Nazwy własne należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie 

innych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisane.  

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia 

podwykonawcom. 

 

6. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia 

6.1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy. 

6.2. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 

 

7.1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

7.1.1. Określenie warunków. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

7.2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.  

7.2.1. Określenie warunków. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

7.3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 

7.3.1. Określenie warunków. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

7.4. Podstawy wykluczenia 

Podstawą wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zaistnienie przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
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Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp.  

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których 

wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

8. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu  

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.  

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę 

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (brak podstaw 

wykluczenia) 

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest 

złożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

10. Wykonawcy zobowiązani są podać w ofercie dokładne parametry oraz 

model, symbol i producenta oferowanego sprzętu (wypełniony załącznik nr 5 

do SIWZ). 

11. Kolejność działań związanych z wyborem oferty oraz zasady dotyczące 

składania dokumentów i oświadczeń 

a) w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

Oznacza to, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem 

przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert 

opisanych w SIWZ, po czym – wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji 

rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie 

wstępne. 

b) każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego 

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

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

UWAGA: w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

złożono tylko jedną ofertę (lub w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną 

ofertę częściową) brak oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy 

kapitałowej nie jest niezbędne.  

c) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
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lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

d) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

12. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub 

w formie elektronicznej.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
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13. Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców 

13.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę, który 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom informacji 

o tych podwykonawcach w oświadczeniu, które stanowi załącznik do formularza 

oferty (zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).  

13.2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje 

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

13.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

13.4. Zasady opisane w pkt. 13.2. i 13.3. SIWZ stosuje się także wobec dalszych 

podwykonawców. 

13.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

13.6. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między wykonawcą z co 

najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. 

 

14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 

14.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące 

postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną 

lub faksem (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów 

dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 12 SIWZ).  

14.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy 

sposób jest: 

1) Antoni Dębiec – Dyrektor MOSiR,  

Sposób porozumiewania się: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830),  

b) faksem – nr.: 13 43 68003 

c) drogą elektroniczną – halakrosno@wp.pl 
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15. Wyjaśnienia treści SIWZ 

15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku.  

15.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na 

stronie internetowej. 

Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców. 

 

16. Wadium i termin związania ofertą  

16.1. Wykonawca nie jest obowiązany do wniesienia wadium w przedmiotowym 

postępowaniu. 

16.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

17. Opis sposobu przygotowania ofert 

17.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku 

polskim. 

17.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

17.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego 

postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 

ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą 

udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący 

zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej 

koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”. 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego 

w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za 

bezskuteczne - o czym poinformuje wykonawcę. 

Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia i warunków płatności.  

17.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł 

zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.  

Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych 

w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując 

ciągłość numeracji. 

17.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił 

w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty 

przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, 

zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz 

zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. 

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  (Hala sportowo-widowiskowa) 

ul. Bursaki 29 

38-400 Krosno 

Oferta na przetarg pn.:  

Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., 

Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl.,  Lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl. 

 

Nie otwierać przed 04 kwietnia 2017 r. przed godziną 11.00 

 

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 05 nie później niż do dnia 04 kwietnia 2017r. 

do godziny 10.00. 

Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej 

złożenia). 

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana 

nazwą i adresem wykonawcy. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.  

17.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do 

zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie 

pełnomocnika/ów.  
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Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia 

pełnomocnika.  

Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców 

składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli 

pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców 

w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie 

złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych 

wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), 

a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie.  

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających 

wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.  

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone 

wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą 

przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.  

17.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie 

składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie 

potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego 

udziałem zostaną odrzucone.  

17.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, 

wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych 

kopii.  

 

18. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert 

18.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Bursaki 29, 

w pokoju nr 05 w terminie do dnia 04 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Bursaki 29, w dniu 

04 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00, w pokoju nr 06. 

18.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub 

wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga 

powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w rozdziale 17 

SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”.  
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18.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.  

 

19. Sposób obliczenia ceny 

19.1. Cena musi zawierać całkowite koszty wykonawcy związane z realizacją 

zamówienia. 

19.2. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek 

wykonawcą, dotyczących złożonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści, za wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich 

w treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych 

zmian w treści oferty. 

19.3. Kształtując cenę należy uwzględnić, iż cena w okresie obowiązywania umowy 

nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację. 

19.4. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia publicznego 

zostanie określone w oparciu o złożoną ofertę cenową. Podana w ofercie cena 

ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

19.5. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

19.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) 

towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy 

złożyć w druku oferty. 

 

20. Kryteria oceny ofert:  

1. Kryteriami oceny ofert są: 

1) cena ofertowa - 60 pkt, 

2) długość okresu gwarancji jakości aeratora do drenażu wgłębnego pionowego         

z osprzętem (1 kpl) – 15 pkt   

3)długość okresu gwarancji jakości siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.) – 10 pkt   
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4)długość okresu gwarancji jakości lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl). – 15 pkt 

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie  kryterium. 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, 

otrzyma maksymalną ilość punktów. 

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg 

następujących zasad: 

 

 Nr kryterium: Waga: 

I Cena  60 

II Długość okresu gwarancji jakości 

aeratora do drenażu wgłębnego 

pionowego z osprzętem (1 kpl) 

15 

III Długość okresu gwarancji jakości 

siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.) 

10 

IV Długość okresu gwarancji jakości 

lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty 

boisk i terenów zielonych (2 kpl).  

15 

 

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących przeliczników: 

 

1) Kryterium: cena – 60 pkt. 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym.  

Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                              C minimalna 

                       P = -------------------- *60   

                               C oceniana  

gdzie: 

P – liczba punktów 
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C minimalna - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

C oceniana  -  cena podana w ofercie badanej 

 

Maksymalna ilość punktów w tej kategorii: 60  

 

2) Kryterium: długość okresu gwarancji jakości aeratora do drenażu wgłębnego 

pionowego z osprzętem (1 kpl) – 15 pkt. 

 

Kryterium długości okresu gwarancji jakości aeratora do drenażu wgłębnego 

pionowego  z osprzętem (1 kpl) będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego                   

w formularzu ofertowym długości okresu gwarancji jakości. 

1. Minimalna długość okresu gwarancji jakości – 24 miesiące liczona od dnia 

podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.   

2. Maksymalna długość okresu gwarancji jakości  – 36 miesięcy liczona od dnia 

podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.  

 

Wykonawca, który zaoferuje minimalną długość okresu gwarancji jakości  tj. 24 

miesiące, otrzyma  0 punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje maksymalną długość okresu  gwarancji jakości tj. 36 

miesięcy otrzyma 15 punktów.  

Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią tj. pomiędzy okresem minimalnym 

- 24 miesięcy a okresem maksymalnym -  36 miesięcy, otrzymają liczbę punktów 

obliczoną wg wzoru: 

 

                                     G oceniana – G minimalna   

                         P = -----------------------------------------  * 15  

                                  G maksymalna  - G minimalna  

 

gdzie:  

P – liczba punktów 

G oceniana – długość okresu gwarancji jakości w ofercie badanej  

G maksymalna – maksymalna długość okresu gwarancji jakości  

G minimalna – minimalna długość okresu gwarancji jakości 

 

Maksymalna ilość punktów w tej kategorii: 15.  
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Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym proponowanego długości 

okresu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy bądź wskaże okres krótszy 

niż niezbędne minimum określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający uznaje, że Wykonawca oferuje minimalny okres wymagany w SIWZ tj. 

24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres długości gwarancji 

jakości dłuższy niż 36 miesiące, Zamawiający uznaje, ze Wykonawca oferuje 

maksymalny możliwy termin określony w SIWZ, za który otrzymuje maksymalną, 

możliwą do uzyskania liczbę punktów tj. 15.  

 

3) Kryterium: długość okresu gwarancji jakości siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.) 

– 10 pkt. 

 

Kryterium długości okresu gwarancji jakości siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.)  

będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym 

długości okresu gwarancji jakości.  

 

1. Minimalna długość okresu gwarancji jakości – 24 miesiące liczona od dnia 

podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.   

2. Maksymalna długość okresu gwarancji jakości  – 36 miesięcy liczona od dnia 

podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.  

 

Wykonawca, który zaoferuje minimalną długość okresu gwarancji jakości tj. 24 

miesiące, otrzyma 0 punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje maksymalną długość okresu gwarancji jakości tj. 36 

miesięcy otrzyma 10 punktów.  

 

Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią tj. pomiędzy okresem minimalnym 

- 24 miesięcy a okresem maksymalnym -  36 miesięcy, otrzymają liczbę punktów 

obliczoną wg wzoru: 

 

                                     G oceniana – G minimalna   

                       P= ----------------------------------------  * 10  

                                  G maksymalna  - G minimalna  

 

gdzie:  

P – liczba punktów 

G oceniana –  długości okresu gwarancji jakości w ofercie badanej  
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G maksymalna – maksymalna długość okresu gwarancji jakości   

G minimalna – minimalna długość okresu gwarancji jakości  

 

Maksymalna ilość punktów w tej kategorii: 10.  

 

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym proponowanej długości 

okresu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy bądź wskaże okres krótszy 

niż niezbędne minimum określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający uznaje, że Wykonawca oferuje minimalny okres wymagany w SIWZ tj. 

24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres długości gwarancji 

jakości dłuższy niż 36 miesiące, Zamawiający uznaje, ze Wykonawca oferuje 

maksymalny możliwy termin określony w SIWZ, za który otrzymuje maksymalną, 

możliwą do uzyskania liczbę punktów tj. 10. 

 

4) Kryterium:  długość okresu gwarancji jakości lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl) – pkt. 

15. 

 

Kryterium długości okresu gwarancji jakości lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl).   będzie 

rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym długości 

okresu gwarancji jakości.  

 

1. Minimalna długość okresu gwarancji jakości – 24 miesiące liczone od dnia 

podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.   

2. Maksymalna długość okres gwarancji jakości  – 48 miesięcy liczona od dnia 

podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.  

 

Wykonawca, który zaoferuje minimalną długość okresu gwarancji jakości tj.           

24 miesiące, otrzyma 0 punktów.  

Wykonawca, który zaoferuje maksymalną długość okresu gwarancji jakości tj.       

48 miesięcy otrzyma 15 punktów.  

 

Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią tj. pomiędzy okresem minimalnym 

- 24 miesięcy a okresem maksymalnym -  48 miesięcy, otrzymają liczbę punktów 

obliczoną wg wzoru: 
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                                     G oceniana – G minimalna   

                         P = ---------------------------------------  * 15  

                                  G maksymalna  - G minimalna  

 

gdzie:  

P – liczba punktów 

G oceniana – długość okresu gwarancji jakości w ofercie badanej  

G maksymalna – maksymalna długość okresu gwarancji  jakości 

G minimalna – minimalna długość okresu gwarancji jakości  

 

Maksymalna ilość punktów w tej kategorii: 15.  

 

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym proponowanej długości  

okresu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy bądź wskaże okres krótszy 

niż niezbędne minimum określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający uznaje, że Wykonawca oferuje minimalny okres wymagany w SIWZ tj. 

24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 

48 miesiące, Zamawiający uznaje, ze Wykonawca oferuje maksymalny możliwy 

termin określony w SIWZ, za który otrzymuje maksymalną, możliwą do uzyskania 

liczbę punktów tj. 15. 

 

 Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie punktów będzie 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Łączna liczba punktów  = P I + P II + P III + P IV 

 

Maksymalna liczba punktów łącznie: 100 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów. 

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 

którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - 

Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru.  
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21. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności: 

a) przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy 

mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego 

części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności: 

a) rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym ceny ofertowej – poprzez uznanie za 

prawidłowy zapis liczbowy, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

 

22. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie 

ma możliwości jej poprawy na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy, 

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 Ustawy, 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą, 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium, 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

23. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,  

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej, 
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3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć,  

4) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

24. Formalności dotyczące podpisania umowy 

24.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą 

elektroniczną.  

24.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

w terminie krótszym od powyższego, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania 

na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 

wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze.  

24.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

w terminie krótszym od powyższego, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.  

24.4. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi 

wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby 

występujące po stronie wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania 

umowy w jego imieniu. 

24.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

Ustawy. 

 

 

25. Istotne zmiany w umowie 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym 

zakresie: 

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:  

a) niezbędna jest zmiana terminu zakończenia dostaw z uwagi na niesprzyjające 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację dostawy zamówienia       

(o ilość dni występowania tych warunków), 
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b) w przypadku wystąpienia problemów z dotrzymaniem terminu dostawy na 

uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika 

z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty 

i nie jest przez niego zawiniona, 

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom 

w następujących przypadkach: 

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, 

3. Inne zmiany: 

a) w przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę sprzęt został wycofany 

z produkcji Zamawiający dopuszcza, po uzgodnieniu, dostarczenie sprzętu 

o parametrach równoważnych bądź lepszych,  

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

- powierzenie podwykonawcom innej części dostaw niż wskazana w ofercie 

wykonawcy, 

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostaw,  

o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 

4. Warunki zmian: 

a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie 

kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych 

dostaw, 

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

26. Środki ochrony prawnej 

1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

przysługuje odwołanie. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
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równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się 

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.   

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 

przez niego, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

Ustawy. 

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności.  

Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, 

z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem lub pocztą 

elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec 

postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie 

wobec czynności innych niż określone powyżej 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. 

5. 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. 

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

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 
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Załączniki: 

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1, 

2) Oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2, 

3) Oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3,  

4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4, 

5) Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 5 

6) Wzór umowy – Załącznik nr 6; 


