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        Giżycko, dnia 15.09.2015. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

dostawę łodzi ratowniczych. 

 

1. Zamawiający: 

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
ul. Nadbrzeżna 15  
11 – 500 Giżycko, 

Tel./faks  (0-87) 428 23 00 
http://www.mopr.com.pl  

Godziny urzędowania: pon.- pt. od 8.00 do 15.00 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 

zm.), zwanej dalej PZP. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch łodzi ratowniczych. 

2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.  

3) Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej.   

4) Przedmiot zamówienia powinien zostać oznakowany przez wykonawcę zgodnie z rozdziałem 

V Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych a NFOŚiGW dostępną pod linkiem:  

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-

oznakowania-przedsiewziec/ 

 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych 

 
1) Zadanie nr 1 - Dostawa łodzi ratowniczej o długości do 6,5m; 

a) Opis parametrów łodzi opisany został w załączniku nr 6 do siwz. 
b) Łódź ratownicza nie może być prototypem. 
c) Konstrukcja łodzi, zastosowane materiały i technologia budowy muszą zapewniać 

odpowiednią wytrzymałość jednostki. 
d) Zaoferowany okres gwarancji na łódź nie może być krótszy niż 60 miesiące  

(5 sezonów letnich). 
e) zaoferowany okres gwarancji na elementy mechaniczne, w tym silnik nie może być 

krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy. 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/
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f) zaoferowany okres gwarancji na wyposażenie nie może być krótszy niż 24 
miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy; 

g) Wspólny Słownik Zamówień CPV 34.52.14.00-9 – łodzie ratunkowe. 
 

2) Zadanie nr 2 - Dostawa łodzi ratowniczej o długości do 8 m 

a) Opis parametrów łodzi opisany został w załączniku nr 7 do siwz. 
b) Łódź ratownicza nie może być prototypem. 
c) Konstrukcja łodzi, zastosowane materiały i technologia budowy muszą zapewniać 

odpowiednią wytrzymałość jednostki. 
d) Zaoferowany okres gwarancji na łódź nie może być krótszy niż 60 miesiące  

(5 sezonów letnich). 
e) Zaoferowany okres gwarancji na elementy mechaniczne, w tym silnik nie może 

być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy 
f) Zaoferowany okres gwarancji na wyposażenie nie może być krótszy niż 24 

miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy; 
g) Wspólny Słownik Zamówień CPV 34.52.14.00-9 – łodzie ratunkowe. 
  

5. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej z części – od dnia podpisania do 16 

listopada 2015r. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków dla każdej z części. 

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.  

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie 

powyższego warunku). 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie 

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie 

powyższego warunku). 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP;  

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniany będzie ich łączne spełnienie 

powyższego warunku). 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 
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złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie 

powyższego warunku). 

e) posiadają sytuację ekonomiczna i finansową 

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. 

Powyższy warunek musi być spełniony dla każdej z części zamówienia z osobna  

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne spełnienie 

powyższego warunku). 

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, poprzez złożenie oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP oraz 

dokumentów wymiennych w ust. 7 pkt. 2-3 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się  

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 

23 PZP. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

3) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 

 w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie polegające na 

dostawie łodzi ratowniczej. 

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne, dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia. 

Z treści zobowiązania lub innego dokumentu na wynikać kwestia regulacji sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do wykazania spełnienia powyższych warunków nie później 

niż na dzień składania ofert. 

6) Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla każdej z części.  

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do SIWZ);  

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
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ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ;(w przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie 

art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego 

z nich); 

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP 

w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ) (w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich). 

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 7 pkt 3 siwz – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości.  

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone 

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

6) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

 w ust. 7 pkt 5 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  

w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem. 

7) Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 5 siwz powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

8) UWAGA: zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7 

pkt 2-3 SIWZ.  

9) świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków lub innego podmiotu uprawnionego 

do kontroli jakości w zakresie certyfikacji CE jednostek pływających wydanego  
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w stosunku do łodzi o podobnych parametrach technicznych co przedmiot 

zamówienia. 

10) Przy przygotowaniu oferty należy zapoznać się z listą dokumentów, które należy 

załączyć do oferty. Lista wymieniona jest w ust. 13 pkt 10 SIWZ. 

 

8. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej 

1) Na potrzeby postępowania przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich 

przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą 

lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są 

działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny 

rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę 

fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 2, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 

podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, związek przedsiębiorców – na potrzeby przepisów 

dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów), którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

2) Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. 2007 Nr 50, poz. 331 z późn.zm.) przez przejęcie kontroli - rozumie się 

wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę 

uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 

prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:  

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako 

zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 

(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu 

lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także 

na podstawie porozumień z innymi osobami,  

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę 

członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce 

osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także 

na podstawie porozumień z innymi osobami,  

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy 

(przedsiębiorcy zależnego),  
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f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą 

zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

3) Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania 

Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty 

w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o przynależności 

do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik 

nr 3 do SIWZ). 

 

9. Zamiana, wycofanie i zwrot oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę 

przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert: 

a) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, 

że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 13 

pkt 6 SIWZ z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” 

będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 

b) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż 

ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli 

oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też 

przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te 

złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić 

w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w ust. 13 

pkt. 6 SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek 

„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty. 

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie 

terminu składania ofert. 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 

1) W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada 

pisemności. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu i drogą elektroniczną, jednak pod 

warunkiem, że każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania pisemnie.  

2) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

a) zakresie merytorycznym – Zbigniew Kurowicki. 
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b) w zakresie formalnym – Anna Bogdanowicz. 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 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 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 19.09.2015r. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na 

stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. 

 

11. Termin związania ofertą 

1) Postanowienia zwarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych 

od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do 

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

dłuższy jednak niż 60 dni. 

2) Przedłużenia terminu związania z ofertą może dokonać również samodzielnie Wykonawca. 

 

12. Podwykonawstwo 

 

1)  Przez użytą w postępowaniu definicję: 

a) podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę, 

za zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizację części przedmiotu umowy. 

b) umowę o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku roboty budowlanej także między podwykonawcą  

a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2) Zamawiający dopuszcza dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy  

i dalszego podwykonawcy tylko w przypadkach określonych we wzorze umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

4) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazwy podwykonawcy, którzy będą brać 

udział w realizacji zamówienia a na zasoby których powołuje się wykonawca w celu 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 2 PZP  

a opisanych w ust. 6 pkt. 1 SIWZ.  

5) Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub 

części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 
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6) Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których 

przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 5% wynagrodzenia określonego 

w ofercie i jednocześnie nieprzekraczającym 50.000,00 zł brutto. 

7) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

8) Do zwarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące 

zawierania umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.  

9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP- w celu   

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stosunku nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. 

10) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.” 

 

13. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Oferta Wykonawcy w każdym zadaniu winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, 

w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze 

albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty sporządzone w języku 

obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez 

tłumaczy przysięgłych.  

2) Wszystkie załączniki do oferty w zależności od zadania winny być napisane w sposób 

czytelny i trwały, w języku polskim. 

3) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane 

przez Wykonawcę.  

4) Oferta w każdym zadaniu i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres 

Wykonawcy oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w 

imieniu Wykonawcy.  

5) Wykonawca może w ofercie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie musi 

być dokonane najpóźniej w terminie składania ofert. W stosunku do 

zastrzeżonych informacji Wykonawca zobowiązany jest wykazania, iż zastrzeżone 

informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity: Dz. 

U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). 

6) Wzór oferty stanowi załącznik nr 4a dla zadania 1 i załącznik nr 4b dla zadania 2 

do niniejszej SIWZ. 

7) Oferta na zadanie nr 1 musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez 

zaklejenie powinna zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy; Mazurskiego 
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Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; ul. Nadbrzeżna 15 11 – 500 Giżycko adres 

oraz oznaczenie Przetarg na dostawę łodzi ratowniczej o długości do 6,5m. 

8) Oferta na zadanie nr 2 musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez 

zaklejenie powinna zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy; Mazurskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; ul. Nadbrzeżna 15 11 – 500 Giżycko adres 

oraz oznaczenie Przetarg na dostawę łodzi ratowniczej o długości do 8,0 m. 

9) W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, nie 

przekazania koperty z ofertą dla komisji przetargowej, ponosi Wykonawca. 

10) Do oferty w każdym zadaniu należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do SIWZ);  

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ;(w przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 

w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich); 

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania 

się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców  

w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich); 

d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji 

o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ) (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone 

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

e) w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części 

zamówienia (jeżeli dotyczy); 

f) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 

g) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia 

(jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 

oferty) - (jeżeli dotyczy); 

h) UWAGA: zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą 

brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  

w ust. 7 pkt 2-3 SIWZ. oraz pisemne zobowiązanie (lub inny dokument, o którym 

mowa w ust. 6 pkt 3 SIWZ) podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, 
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potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

Wykonawca będzie polegał przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

11) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

polegania na innych podmiotach w zakresie spełnienie warunków, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

12) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składają dokumenty zgodnie z zasadami określonymi ust. 7 SIWZ.  

13) Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający 

zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być czytelnie opatrzona 

kolejnym numerem. 

14) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

 

14. Wykonawcy składający wspólnie ofertę 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie,  

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające 

w swojej treści następujące postanowienia: 

a) określenie celu gospodarczego dla jakiego porozumienie zostało zawarte, 

b) oznaczenie czasu trwania porozumienia obejmujący okres realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia porozumienia przez któregokolwiek 

z Wykonawców do czasu wykonania zamówienia, 

d) zakaz zmian w porozumieniu bez zgody Zamawiającego, 

e) porozumienie winno upoważniać jednego z Wykonawców we wszystkich 

sprawach związanych z ofertą i umową o realizacje zamówienia. 

4) Nie dopuszcza się składania umowy przestępnej Konsorcjum lub umowy zawartej 

pod warunkiem zawieszającym.  

5) Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika. 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w każdym zadaniu 

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie zamawiającego  

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; ul. Nadbrzeżna 15 11 – 500 Giżycko do 

dnia 23.09.2015do godziny 10.40. 
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2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ul. Nadbrzeżna 15 11 – 500 

Giżycko w dniu 23.09.2015 o godz. 11.00. 

 

16. Opis sposobu obliczania ceny w każdym zadaniu. 

1) Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu 

przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT. 

2) Cena oferty powinna uwzględniać koszty sprawdzenia, jazdy próbnej, koszt badania 

technicznego przed pierwszą rejestracją; koszty przeglądów gwarancyjnych, koszt 

ubezpieczenia podczas transportu do siedziby Zamawiającego. 

3) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN), do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4) Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do 

zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny (Dz. U.64.16.93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,  

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5) W związku z sytuacją określoną w pkt. 5 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać 

zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty, które musi zawierać cena oferty:  

a) koszty transportu łodzi; 

b) wszelkie podatki, opłaty itp.; 

c) koszty ubezpieczenia podczas transportu; 

d) koszty oznakowania łodzi zgodnie z instrukcją NFOŚiGW 

6) Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego  

z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest 

równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.8 

PZP). 

 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w każdym zadaniu oddzielnie w uwzględnieniem 
kryteriów opisanych w ust. 17.  

2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdym zadaniu oddzielnie stosowane 

będzie następujące kryterium: 

A  cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –90% 

a) Ocena nastąpi w skali od 0 do 90 pkt. 

b) Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia 
przyznawana będzie według wzoru:  

X/Y x 90 
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gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej. 

B termin realizacji -10% 

a) Punkty w kryterium termin będą przyznawane w następujący sposób: 

LP Termin realizacji  Ilość punktów 

1 max. do 16 listopada 2015 0 pkt. 

2 15 – 17 listopada 2015 2 pkt. 

3 12 – 14 marca  2015 4 pkt. 

4 09 – 11listopada 2015 6 pkt. 

5 06– 08 listopada 2015 8 pkt. 

6 Do 5 listopada 2015 10 pkt. 

 

3) Po dokonaniu oceny ofert w poszczególnych zadaniach przez komisję przetargową 
nastąpi podsumowanie przyznanych przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc 
po przecinku. Oferta, w danym zadaniu, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 
zostanie wybrana. 

3) Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów w danym zadaniu.  

4) Po dokonaniu oceny ofert przez komisję przetargową nastąpi podsumowanie przyznanych 

przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, w danym zadaniu,  

która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana. 

5) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności 

w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 

2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

6) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  

7) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez 

Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

8) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[%7B%22lo_query_json%22:%22[%5C%22or%5C%22,[%5C%22eql%5C%22,%5C%22I_PUBLIKATOR%5C%22,%5C%22DzU20022001679%5C%22],[%5C%22and%5C%22,[%5C%22and%5C%22,[%5C%22eql%5C%22,%5C%22NR_PUBLIKATOR%5C%22,%5C%22DzU20022001679%5C%22],[%5C%22eql%5C%22,%5C%22NR_Z
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poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych przez 

Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji. 

10) Ocena ofert w oparciu o podane w ust. 17 kryteria nastąpi na odrębnym posiedzeniu komisji 

przetargowej, po otwarciu ofert. 

11) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1-2 PZP oraz na podstawie ust. 6 pkt 3 siwz w związku z art. 24 ust. 2a PZP. 

Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

12) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z PZP; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

13) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację,  

o której mowa w pkt. 13 lit „a” również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
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PZP, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 18 pkt 1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia:  

a) w przypadku złożenia tylko jednej oferty;  

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum). 

 

19. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę za daną część, z uwzględnieniem punktu widzenia kryterium przyjętego 

w niniejszej specyfikacji. 

2) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

4) Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5) Wzór umowy zostanie uzupełniony do nadane niezbędne do zawarcia umowy w 

każdym zadaniu.  

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego oraz poniósł lub może ponieść w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
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której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

upływem tego terminu. Domniemywa się, 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 za pomocą jednego 

ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP. 

6) Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. 

7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 

w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności. 

8) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP. Odwołanie regulują 

art. 180 – 198 PZP. 

 

23. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

24. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje 

udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

25. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

26. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli dopuszcza 

porozumiewanie się droga elektroniczną 

Dopuszcza się porozumiewania drogą elektroniczną: biuro@mopr.com.pl 
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27. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia 

w walutach obcych 

1) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

28. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

29. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 

ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

  

30. Zmiana umowy 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności; 

b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu 
umowy przez zamawiającego; 

c) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego; 

d) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski 
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość przedmiotu 
zamówienia; 

e) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, 
które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu 
umowy; 

f) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

g) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca; 

h) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, z tym, że koszt wzrostu stawki VAT 
pokrywa Wykonawca. 

2) W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych lit „b” – „e” strony ustalą nowe 

terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 

31. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 

 

32. Zaliczki 

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. .  
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33. Unieważnienie postępowania. 

1) Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, w przypadku nie otrzymania dofinansowania postępowanie zostanie 
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1a PZP. 

2) Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek o których mowa w 
art. 93 ust. 1 PZP.  

 

34. Zawartość dokumentacji 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2) Załączniki: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP – 

załącznik nr 1; 

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 PZP. – załącznik nr 2; 

c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3  

d) Wzór oferty – załącznik nr 4 a i b 

e) Wzór umowy – załącznik nr 5; 

f) Opis przedmiotu zamówienia w części A– załącznik nr 6; 

g) Opis przedmiotu zamówienia w części B– załącznik nr 7 

 

 

 


