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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 

reprezentowany przez Dyrektora Urzędu; 

2. W urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować 

elektronicznie: iod@zdp.wegrow.pl lub listownie - Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, 

ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „IOD” 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZDP.272.12.2019  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej 

z dnia 26 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz inne 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 

6. Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO. 
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, 07-100 Węgrów, 

ul. Piłsudskiego 23, zwany dalej „Zamawiającym”, 

tel. 25 792 38 76 

e-mail: techniczny@zdp.wegrow.pl    

urzędowanie: poniedziałek – piątek, w godzinach 7:00 – 15:00 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

2.1.Przetarg nieograniczony powyżej 30.000 euro, poniżej 211.000 euro, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 

1986), zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

2.2.Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona 

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

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, tzw. „procedura odwrócona”. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  „Zakup doposażenia do Zarządu 

Dróg Powiatowych w Węgrowie”.  

3.2. Zamówienie podzielone jest na 2 części. 

3.3.CZĘŚĆ I - Dostawa dwóch używanych samochodów ciężarowych typu wywrotka o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton. 

3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch używanych samochodów 

ciężarowych typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton, 

spełniające wymagania pojazdów dopuszczonych do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 

Drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 

23, 07-100 Węgrów.  

3.3.2. Pojazdy używane, rok produkcji podwozia i nadbudowy – nie starszy niż 2009, 

przebieg nie większy niż 460 000,00 km 

3.3.3. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne: 

 SILNIK 

o Silnik spalinowy, wysokoprężny 

o Moc maksymalna: min. 420 kM 

o Pojemność skokowa: min. 10 000 cm
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o Norma emisji spalin: min. Euro 5  

o Pojemność zbiornika paliwa: min. 100 litrów. Zbiornik zamykany na kluczyk 

 WYMIARY / MASY 

o Rozstaw osi (od pierwszej do drugiej):  min. 3200 mm 

o Całkowita długość pojazdu: maksimum 8000 mm 

o Dopuszczalna masa całkowita: min. 25 000 kg 
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o Ładowność: min. 10 000 kg 

 NADWOZIE/PODWOZIE 

o Ilość miejsc – min. 2 

o Ilość drzwi – min. 2 

o Kolor ramy: czarny lub szary 

o Zderzak przedni: stalowy lub z materiałów sztucznych 

o Sprzęg przyczepy (sprawna instalacja pneumatyczna i elektryczna) 

o Zabudowa typu wywrotka z wywrotem trójstronnym i hydroburtą 

 SKRZYNIA BIEGÓW  

o Manualna lub półautomatyczna z pedałem sprzęgła 

 UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU 

o Układ napędowy 6x4 

o Osie tylne: bliźniacze 

o Oś przednia: koła pojedyncze 

o Maksymalny nacisk na oś przednia i tylną: dostosowane do ciężaru i rozkładu 

zabudowy oraz maksymalnych rozmiarów i ciężaru transportowanego ładunku 

o Zawieszenie tylne pneumatyczne 

 ZAWIESZENIE 

o Zawieszenie przednie: na resorach 

o Zawieszenie tylne: pneumatyczne 

 UKŁAD HAMULCOWY 

o System: min. ABS 

 UKŁAD KIEROWNICZY 

o Wspomaganie układu kierowniczego 

o Kolumna kierownicza z regulacją kąta pochylenia 

 WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 

o Immobiliser 

o Centralny zamek 

o Gniazdo przyczepy na końcu ramy 24V 

o Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego 

 KABINA 

o Rodzaj: kabina dzienna 

o Liczba miejsc: minimum 2 

o Lusterka szerokokątne składane prawe i lewe: ze sterowaniem elektryczny i 

podgrzewane 

o Lusterko krawężnikowe min. prawe 

o Lusterko przednie po stronie prawej „dojazdowe” 

o Elektryczne podnośniki szyb bocznych przednich 

o Klimatyzacja min. Manualna 

o Tachograf  

o Radioodtwarzacz CD + min. 2 głośniki 

o System ogrzewania kabiny 

o Niezależne ogrzewanie postojowe typu „Webasto”, zasilane ze zbiornika 

pojazdu 



o Przeszklona ściana tylna  

 KOŁA/OPONY 

o Obręcze stalowe min. 22,5” 

o Oś przednia: koła pojedyncze 

o Oś tylna: koła bliźniacze 

o   Opony o rozmiarze i właściwościach dostosowanych do warunków drogowo /  

   terenowych dostosowane do maksymalnej prędkości i DMC pojazdu. 

o Zużycie każdej opony: maksimum 20% 

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

o Komplet dywaników gumowych dla wszystkich pasażerów 

o Fartuchy przeciwbłotne na osi przedniej i osi tylnej 

o Zestaw narzędziowy 

o Podnośnik hydrauliczny min. 20 t 

o Gaśnica 

o Trójkąt ostrzegawczy 

o Apteczka 

o Kliny pod koła – 2 szt. 

o Koło zapasowe 

o Plandeka boczna montowana na prawej burcie 

 PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY 

o Długość gabarytowa wewnętrzna: nie mniej niż 4800 mm 

o Szerokość gabarytowa wewnętrzna: nie mniej niż 2400 mm 

o Wysokość burt: nie mniej niż 900 mm 

o Burty stalowe, aluminiowe lub mieszane 

o Podłoga stalowa 

o Burta przednia podwyższona chroniąca kabinę kierowcy 

o Burta lewa otwierana hydraulicznie 

o Otwieranie automatyczne (podczas wywrotu do tyłu) 

o Kompletny układ hydrauliczny 

o Błotniki na koła metalowe lub z tworzyw sztucznych 

o Gwarancja na powłokę zabudowy od strony zewnętrznej min. 6 m-ce 

o Plandeka zwijana na bok 

 GWARANCJA 

o Gwarancja mechaniczna na pojazd - min. 6 miesięcy 

o Homologacja – samochód ciężarowy 

o Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów niezbędny do 

rejestracji pojazdu w kraju. Dodatkowo inne dokumenty wymienione 

poniżej, sporządzone w języku polskim w przypadku zarejestrowanego 

pojazdu w Polsce, tj.: 

1. kartę pojazdu wydaną przez polski organ administracji państwowej 

2. wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu 

3. karty gwarancyjne dodatkowego wyposażenia – zabudowy pojazdu, 

jeżeli Dostawca jest w ich posiadaniu 



 

 

 

Niezależnie: 

4. pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w 

przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji 

urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS  

o Pozostałe wymagania: 

1. Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania normatywne określone w: 

a) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1990), 

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 855); 

2. Pojazd powinien posiadać minimum 20 litrów paliwa w zbiorniku pojazdu. 

3. Wymagane przeszkolenie co najmniej 2 kierowców Zamawiającego z obsługi 

pojazdu. 

4. Serwis gwarancyjny w odległości do 60 km od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych 

w Węgrowie. 

 

 Dodatkowe informacje Zamawiającego: 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej 2 komplety kluczyków, 

2. Do odbioru pojazdu Zamawiający powoła komisję, która oceni zgodność parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w ofercie. 

3. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy z 

wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. 

4. Wykonawca na swój koszt wymieni wszystkie płyny eksploatacyjne, wykona przegląd 

serwisowy wraz z naprawą ewentualnych usterek oraz należycie udokumentuje ten fakt. 

 

Wykonawca dostarczy pojazd na swój koszt do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się 

w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23, gdzie dokonany zostanie odbiór techniczny. 

Odbiór pojazdu przez Zamawiającego nastąpi w godzinach pracy jednostki tzn. od 7:00 

do 15:00.  

 

Cena ofertowa powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę zakupu kompletnego, 

spełniającego wymagania zamawiającego pojazdu, koszt transportu pojazdu do siedziby 

Zamawiającego, szkolenie pracowników z bezpiecznej obsługi i konserwacji pojazdu, 

podatek VAT i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny. 

 

3.4. CZĘŚĆ II - Dostawa koparko-ładowarki, używanej na potrzeby Zarządu Dróg 

Powiatowych w Węgrowie.  



3.4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej koparko-ładowarki, używanej na 

potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 

Węgrów. 

3.4.2. Maszyna używana, rok produkcji maszyny – nie starszy niż 2012, przebieg nie 

większy niż 7 500,00 mtg 

3.4.3. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne 

o Koparko–ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do 

poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o Ruchu Drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1990) 

o Napęd 4x4 

o Skrzynia biegów półautomatyczna Powershift, cztery biegi w przód, cztery w tył 

o Silnik o mocy znamionowej od 85 KM do 100 KM,  wyposażony w Turbo, bez systemu 

common rail, 

o Maksymalny ciężar roboczy z pełnym zbiornikiem paliwa, łyżką przednią i 

standardową tylną 8100 kg, 

o Napęd koparko–ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś; 

o Koła jezdne: o rozmiarze: przód 18”, koła tylne 26”  

o Komplet nowych opon wraz z gwarancją producenta oraz udokumentowanym zakupem 

o Opony o właściwościach dostosowanych do warunków drogowo / terenowych 

dostosowane do maksymalnej prędkości 

o Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne 

o Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, 

samoregulujący się 

o System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu  hydraulicznego 

do bieżącego zapotrzebowania 

o Układ hydrauliczny zasilany pompą o przepływie oleju niemniejszym niż 120 l/min i 

ciśnieniu roboczym min. 220 bar, 

o Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie 

o Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, 

ogrzewana  

o Fotel operatora obrotowy z pełną regulacją położenia i pneumatyczną lub mechaniczno-

pneumatyczną amortyzacją,  

o Osprzęt ładowarkowy koparko–ładowarki: 

a) koparko–ładowarka musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki 

ładowarkowej 

b) łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: minimum 4 w jednym – 

możliwość spychania, ładowania, chwytania, rozściełania 

c) na łyżce ładowarkowej muszą być zamontowane widły do palet o zużyciu nie 

większym niż 30% 

d) pojemność znamionowa łyżki ładowarki min. 1,0 m
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e) wysokość załadunku min. 3,0 m 

f) udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej min. 2800 kg 

g) sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni 



h) możliwość płynnej regulacji zacisku łyżki podczas otwierania/ zamykania 

i) zużycie każdego zęba łyżki: maksimum 30% 

o Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko–ładowarki: 

a) musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego min. 1 m; 

b) łyżka koparkowa dedykowana modelowi o szerokości od 550 do 610 mm, 1 sztuka 

c) łyżka koparkowa dedykowana modelowi o szerokości 250 do 400 mm, 1 sztuka 

d) łyżka skarpowa dedykowana modelowi  o szerokości od 1350 do 1600 mm, 1 sztuka 

e) szybkozłącze do montażu łyżek, 1 sztuka 

f) zużycie łyżek oraz każdego zęba: maksimum 30% 

g) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); 

h) głębokość kopania min. 5,30 m 

i) zasięg tylnego ramienia na poziomie gruntu i wysuwie od osi obrotu  

minimum 6,4 m 

j) maksymalny udźwig łyżki koparkowej na sworzniu przy złożonym ramieniu min. 

1400 kg 

k) sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni 

o Wyposażenie dodatkowe 

a) błotniki kół przednich 

b) immobiliser 

c) radio CD, z możliwością podłączenia bezprzewodowego telefonu, 

d) skrzynka narzędziowa ze standardowym wyposażeniem 

e) smarownica 

f) pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze zamontowane na dachu kabiny 

g) apteczka 

h) trójkąt ostrzegawczy 

i) gaśnica 

j) dodatkowe wyjście hydrauliczne na tylnym ramieniu koparki (do zasilenia 

dodatkowego osprzętu koparko ładowarki)  

k) dźwiękowy sygnał biegu wstecznego 

l) klucz do kół 

o Wymagania dodatkowe 

a) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu do 60 km od siedziby Zarządu 

Dróg Powiatowych w Węgrowie 

b) pełne wsparcie techniczne po zakupie 

c) podręcznik operatora w j. polskim 

d) sprzedający musi posiadać serwis wyposażony w materiały eksploatacyjne 

e) książka serwisowa producenta lub dealera 

f) sprzedający musi posiadać serwis mobilny  

 

 GWARANCJA 

o Gwarancja mechaniczna na maszynę - min. 3 miesiące 

 Pozostałe wymagania: 

a)  pojazd powinien posiadać minimum 5 litrów paliwa w zbiorniku pojazdu. 

b) wymagane przeszkolenie co najmniej 4 operatorów Zamawiającego z obsługi 



pojazdu. 

 Termin dostawy: 14 dni od podpisania umowy. 

 Dodatkowe informacje Zamawiającego: 

a) Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy z 

wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. 

b) Wykonawca na swój koszt wymieni wszystkie płyny eksploatacyjne, wykona 

przegląd serwisowy wraz z naprawą ewentualnych usterek oraz należycie 

udokumentuje ten fakt, 

c) Do odbioru pojazdu Zamawiający powoła komisję, która oceni zgodność 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych z warunkami określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie, 

 

Za dostawę kompletną rozumie się dostawę materiałów, narzędzi, sprzętu, o których 

mowa w opisie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danej 

dostawy dokumentami pod rygorem odmowy zapłaty, w tym m.in. atesty, świadectwa 

jakości, deklaracje zgodności, wymagania z obowiązującą normą, karty charakterystyki 

i inne dokumenty wymagane dla dostarczonego towaru.  

 

Wykonawca dostarczy pojazd na swój koszt do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się 

w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23, gdzie dokonany zostanie odbiór techniczny. 

Odbiór pojazdu przez Zamawiającego nastąpi w godzinach pracy jednostki tzn. od 7:00 

do 15:00.  

 

Cena ofertowa powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę zakupu kompletnego, 

spełniającego wymagania zamawiającego pojazdu, koszt transportu pojazdu do siedziby 

Zamawiającego, szkolenie pracowników z bezpiecznej obsługi i konserwacji pojazdu, 

podatek VAT i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny. 

   

3.4.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34114000-9 Pojazdy specjalne  

3.4.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty można 

składać w odniesieniu do wszystkich części. Wykonawca może złożyć ofertę na całość 

zamówienia lub dowolnie wybraną część. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia 

odnośnie maksymalnej liczby części zamówień, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu Wykonawcy.    

3.4.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.4.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3.4.8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 

jej załącznikach zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, 

patenty, źródła szczególnego procesu lub pochodzenie materiałów czy urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza się możliwość zastosowania 

materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę 



do zastosowania na etapie realizacji usług urządzenia i materiały powinny spełniać 

parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej 

założeń. Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o parametrach nie gorszych niż 

wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyroby), urządzenia są równoważne w 

stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące 

parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające 

dane materiały (wyroby) i urządzenia do użytkowania oraz potwierdzające że są one 

rzeczywiście równoważne. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5, 

pkt 1 i 8 ustawy Pzp (pkt 5.7. i 5.8. SIWZ); 

5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł  

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

5.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

5.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.3. Poleganie na potencjale innych podmiotów. 

5.3.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 



zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 i ust. 5, pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

5.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

5.3.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.3.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6.2. ppkt a)-c) SIWZ. 

5.4. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 

6.6.2. ppkt a)-c) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 



wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 

sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

5.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.7. ppkt 2) 

SIWZ; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 



9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

5.6. Na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 1 i 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należności podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 



6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

o którym mowa w pkt 6.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1., Załącznik nr 2 do SIWZ. 

6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. 

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 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. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

6.6.1. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

6.6.2. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:  

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

6.7. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

6.7.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.2. a)-c) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.7.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 6.7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o terminach wystawienia dokumentów ma 

zastosowanie odpowiednio jw. 

6.8. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia zawierają 

dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako 

kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 

przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem 

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm. Zamawiający będzie 

korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 

6.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1126). 

6.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. niniejszej SIWZ,  

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 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 wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ (również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla 

których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

7.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

formy elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. 

7.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

7.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Piłsudskiego 23,                

07-100 Węgrów. 

7.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: techniczny@zdp.wegrow.pl,                                        

a faksem na nr  25 792 38 76 

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

7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 

której udostępniono SIWZ. 

7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 7.7. niniejszej SIWZ. 

7.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

7.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

7.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 - Marin Gąsiorek, Kamila Matusik - ZDP w Węgrowie – tel. 25 792 38 76 

 

mailto:techniczny@zdp.wegrow.pl


8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 Nie dotyczy 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY. 

 

10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie 

dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o 

okresie związania ofertą oraz  o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i istotnych 

postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ. 

10.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

10.4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 



10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję na Zadanie. Złożenie większej liczby ofert na Zadanie spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na danym Zadaniu. 

10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 

zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści. 

10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, opatrzyć 

nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i oznakować w następujący sposób: 

 

Zarząd Dróg Powiatowych, 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23 

Nr sprawy: ZDP. 272.12.2019 

Dostawy doposażenia dla ZDP w Węgrowie  

przetarg nieograniczony 

„Nie otwierać przed 15.07.2019r., godz. 10:30” 

 

10.11. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

10.11.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10.11.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

10.11.3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich 

odtajnieniem. 

10.11.4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody 

stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w 

sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 



10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 

wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. 

10.14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 

obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7. niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 

Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 

umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

11.1. Oferty należy złożyć do dnia 15.07.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, w sekretariacie. 

11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 11.1. zostaną 

zwrócone Wykonawcy niezwłocznie. 

11.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 

dniu 15.07.2019r., o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej. 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy Pzp. 

11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

http://powiatwegrowski.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli któraś z pozycji nie zostanie wypełniona, 

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 6) ustawy Pzp. 



12.2. Cena oferty i poszczególne pozycje formularza cenowego muszą być wyrażone w 

złotych polskich (PLN). 

12.3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

12.4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami zawartymi 

w SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy. 

12.5 Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

Nie dopuszcza się walut obcych. 

12.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

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

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy 

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

13.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym 

kryterium i jego wagą: 

 

Kryteria oceny ofert: 

 

Cena: max 60%, max 60 pkt 

Rok produkcji: max 20%, max 20 pkt  

Przebieg max. 20%, max 20 pkt  

 

13.3. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór: 

 

                                     cena minimalna 

Ocena punktowa = --------------------------- x 60 pkt 

                                       cena badana 

 

C – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena  

 

 

 



13.4. W kryterium „rok produkcji” zostanie zastosowany wzór: 

 

Dla części I: 

Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód był wyprodukowany nie wcześniej niż w 

2009 r. Wykazanie roku produkcji samochodu przed rokiem 2009 skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. Ocena oferty w kryterium „rok produkcji” dokonana zostanie na 

podstawie podanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) roku produkcji 

pojazdu.  

 

Za kryterium „rok produkcji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt, które 

podzielone zostaną w następujący sposób: 

rok produkcji  

2009 -  0 punktów  

2010 – 10 punktów  

2011 – 20 punktów  

2012 – 30 punktów  

2013 – 40 punktów 

2014 – 50 punktów 

2015 – 60 punktów 

2016 – 70 punktów 

2017 – 80 punktów 

2018 – 90 punktów  

2019 – 100 punktów  

 

Dla części II: 

Zamawiający wymaga, aby oferowana koparko – ładowarka była wyprodukowany nie 

wcześniej niż w 2012 r. Wykazanie roku produkcji koparko - ładowarki przed rokiem 2012 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena oferty w kryterium „rok produkcji” dokonana 

zostanie na podstawie podanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) roku 

produkcji pojazdu.  

 

Za kryterium „rok produkcji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt które 

podzielone zostaną w następujący sposób: 

rok produkcji  

2012 – 0 punktów  

2013 – 2014 – 30 punktów 

2015 – 2016 – 60 punktów 

2017 – 2018 – 90 punktów 

2019 – 100 punktów  

 

R – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium „rok produkcji”  

 

13.5. Kryterium – Przebieg  

 



Dla części I  

Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód posiadał przebieg maksymalnie 460 tys km. 

Wykazanie większego przebiegu samochodu niż określony w SIWZ, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. Ocena ofert w zakresie kryterium „przebieg” dokonana zostanie na 

podstawie podanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) przebiegu 

oferowanego pojazdu.  

Za kryterium „przebieg” wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt które podzielone 

zostaną w następujący sposób:  

Przebieg w zakresie: 

350 000 km do 460 000 km – 10 pkt  

250 000 km do 349 000 km – 40 pkt  

100 000 km do 249 000 km – 70 pkt  

poniżej 99 000 km – 100 pkt  

 

Dla części II  

Zamawiający wymaga, aby oferowana koparko – ładowarka  posiadała przebieg maksymalnie                     

7 500 mtg. Wykazanie większego przebiegu niż określony w SIWZ, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. Ocena ofert w zakresie kryterium „przebieg” dokonana zostanie na 

podstawie podanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) przebiegu 

oferowanego pojazdu.  

Za kryterium „przebieg” wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt które podzielone 

zostaną w następujący sposób:  

Przebieg w zakresie: 

6 000 mtg do 7 500 mtg – 0 pkt  

3 000 mtg do 5 999 mtg – 50 pkt  

2 000 mtg do 2 999 mtg – 70 pkt  

poniżej 1 999 mtg           – 100 pkt  

 

P – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium „przebieg” 

 

13.6. Obliczanie całkowitej ilości punktów 

 

Suma punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium zostanie pomnożona 

przez jego wagę zgodnie z poniższym wzorem: 

K= C x 0,60 + R x 0,20 + P x 0,20 

  

C – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena  

R – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium rok produkcji 

P – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium przebieg  

K – łączna ilość punktów przyznana ofercie  

 

   



13.7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

13.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

13.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 

Pzp), a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

13.10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

 

14.1. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej udostępni informacje na swojej 

stronie internetowej, na tablicy w ogłoszeń w swojej siedzibie oraz poinformuje na piśmie 

niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) Wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo  

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) Unieważnieniu postępowania. 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.2. 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. 

14.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,  

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum  



(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia. 

14.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

 

Nie dotyczy 

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEO 

NA TAKICH WARUNKACH. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 

 

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

17.3. 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 równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

17.4. 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. 

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

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

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

17.7. Wykonawca może 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. 

17.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

17.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

17.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

17.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 17 w zakresie wniesienia odwołania i 

skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 


