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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
Numer sprawy: PR.272.4.2012 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej Pzp lub ustawą 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego 
Podstawa prawna: art. 10 ust. 1, art. 39-46 Pzp 
 
Zad.1. Usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg położonych na terenie 
Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym 
 
Zad.2. Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z 
art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym  
 
o wartości szacunkowej: powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Termin składania ofert: 20 marzec 2012 r., godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 20 marzec 2012 r., godz. 10:15 
Termin realizacji: od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. 
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Wykaz dokumentów przetargowych. 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2. Formularz oferty – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ z: 
− załącznikiem nr 1A i 1B do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 
− załącznikiem nr 2A i 2B do formularza oferty – oświadczenie o nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
− załącznikiem nr 3A i 3B do formularza oferty – oświadczenie o nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 24 
ust1.pkt 2 ustawy Pzp – składane przez osoby fizyczne 

− załącznikiem nr 4A i 4B formularza oferty – kosztorys ofertowy, 
− załącznikiem nr 5A i 5B do formularza oferty - wykaz narzędzi, wyposażenia 

zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, 

3. Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego; 
POWIAT SZYDŁOWIECKI 
26-5000 SZYDŁOWIEC  
PL.M.KONOPNICKIEJ 7 
NIP: 7991963340  REGON: 670223215 
Tel. (48) 617 10 08 , FAX (48) 617 10 61 
strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia; 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r . 
Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka 
Sejmu z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
opublikowany w Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 oraz następujące zmiany opublikowane 
w Dzienniku Ustaw z 2010r. Nr 161 poz.. 1078, a także wydane na podstawie niniejszej 
ustawy rozporządzenia wykonawcze 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia; 
Przedmiotem umowy jest całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg 
położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego  w przypadkach określonych w art. 130a 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych 
pojazdów. 
Planowana wielkość zamówienia z uwzględnieniem struktury rodzajowej i ilo ściowej: 
Zadanie Nr 1 
1. Usunięcie roweru lub motoroweru – 15 sztuk, 
− liczba dób przechowywania - 3 , 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu –1, 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 
2. Usunięcie motocykla – 7 sztuk, 
− liczba dób przechowywania – 3,  
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1,  
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 
3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 45 sztuk, 
− liczba dób przechowywania – 3, 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 7, 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 7, 
4. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t –5 sztuk, 
− liczba dób przechowywania – 3,  
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− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 
zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 

− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 
zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 

5. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 5 sztuk, 
− liczba dób przechowywania – 3, 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1,  
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 
6. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie powyżej 16 t – 5 sztuk, 
− liczba dób przechowywania – 3, 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 
Zadanie Nr.2 
1. Usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 3 sztuk, 
− liczba dób przechowywania – 3, 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia, ale nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 
− odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca 

zdarzenia i podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 1, 
 
Rzeczywista ilość zleconych usług uwarunkowana będzie od faktycznych potrzeb 
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Kod CPV: 
50.11.81.10-9 – usługi holownicze, 
98.35.11.00-9 – usługi parkingowe 
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 
1. wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (całodobowo przez 7 dni 

w tygodniu) ,wydaną przez uprawniony organ w trybie art.130a ustawy z dnia 20 
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj., Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. 
zm.) i umieścić go na prowadzonym parkingu strzeżonym. 

2. przechowywać na parkingu strzeżonym pojazdy usunięte z dróg na podstawie 
dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty, o których mowa w § 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 
2007r w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377 z późn. zm.), 

3. zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 60 min. od chwili 
powiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu, 

4. usunąć pojazd z drogi i przekazać go na parking strzeżony po otrzymaniu dyspozycji 
usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów. Na polecenie podmiotu, który wydał 
dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia. 
Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu, 
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5. Przechowywać pojazdy na parkingu strzeżonym do czasu ich obioru przez właściciela 
lub osobę do tego upoważnioną. 

6. świadczyć usługi pojazdami do tego przeznaczonymi 
7. zabezpieczyć prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi  
8. przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu  Starostwa Powiatowego 

w Szydłowcu, do 5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów usuniętych 
i umieszczonych na parkingu strzeżonym z terenu powiatu szydłowieckiego w miesiącu 
poprzednim, w podziale na tryb usunięcia, zawierający datę usunięcia, markę pojazdu 
i numer rejestracyjny, 

9. o nieodebraniu pojazdu z parkingu powiadamiać Wydział Komunikacji i Transportu  
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia 
pojazdu, nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu    3 miesięcy od umieszczenia 
na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, 

10. uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, 
z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się 
w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej itp.), bez pobierania z tego 
tytułu dodatkowych opłat, 

 
Wymagania dotyczące parkingu: 
Zadanie Nr 1 
− parking strzeżony z całodobowym dozorem, 
− oświetlony, 
− ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np.: betonowe lub metalowe, 
− nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona,  
− swobodny dostęp do pojazdów,  
− parking powinien mieć wydzielone  stanowiska postojowe dla pojazdów w ilościach:  

a) motorowery-3 szt. 
b) motocykle   -3 szt. 
c) pojazdy do 3,5 tony – 10 szt. 
d) pojazdy do 7,5 tony- 2 szt. 
e) pojazdy do 16 ton -2 szt.  
f) pojazdy do 40 ton-2 szt. 

− parking powinien posiadać miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów 
z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, 

− zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu 
bez zezwolenia osoby dozorującej, 

Zadanie Nr 2 
− parking strzeżony z całodobowym dozorem, 
− oświetlony, 
− ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np.: betonowe lub metalowe, 
− nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, 
− swobodny dostęp do pojazdów, 
− parking powinien mieć wydzielone dwa stanowiska postojowe dla pojazdów 

przewożących towary niebezpieczne. Stanowisko postojowe dla pojazdów 
przewożących towary niebezpieczne powinno spełniać poniższe wymagania: 
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a) nie powinno być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz 
w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych; 

b) powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia 
do zbierania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych. 

c) Nawierzchnia stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary 
niebezpieczne powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca 
przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód. 

d) Ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego 
rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska. 

e) Do stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne 
powinien być zapewniony dojazd o parametrach technicznych określonych 
w odrębnych przepisach dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać drogi 
pożarowe. 

f) parking powinien  być usytuowany w odległości nie mniejszej niż: 
− 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych 

niezwiazanych z parkingiem oraz budynków, z wyłączeniem obiektów, o których 
mowa w pkt. 3  

− 40 m. od lasu o powierzchni powyżej 3ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów 
kolejowych; 

− 300 m od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi ,ujęć 
wody, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania 
wody. 

− zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez 
zezwolenia osoby dozorującej, 

Uwagi ogólne: 
a) doba rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, 
b) pojazd będzie przechowywany na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez 

właściciela lub osobę przez niego upoważnioną, 
c) wydanie pojazdu usuniętego w trybie art 130a nastąpi po okazaniu dowodu uiszczenia 

opłat za jego usunięcie i przechowywanie lub gdy jest to wymagane, zezwolenia 
wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, 

d) pojazd usunięty w trybie określonym w art. 130a ustawy i nieodebrany przez 
właściciela lub osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pozostaje na 
parkingu do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu 
na rzecz powiatu, 

e) wykonawca będzie naliczał wysokość opłat za usunięcie pojazdu i jego 
przechowywanie w wysokości określanej w ofercie i w umowie,  

 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych obejmujących co 
najmniej jedno zadanie.  
 
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
Od 01 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
warunek zostanie spełniony w przypadku posiadania przez Wykonawcę aktualnej licencji 
na wykonywanie transportu drogowego rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 
oraz złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty – 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą  
podpisany załącznik nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Warunek zostanie spełniony w przypadku wykazania przez wykonawcę dysponowania: 
Zadanie Nr 1 
a) ca najmniej jednym pojazdem specjalnym typu laweta do przewozu pojazdów do 3.5 

tony wyposażonym we wciągarkę, 
b) co najmniej jednym pojazdem specjalnym typu laweta do przewozu pojazdów powyżej 

3.5 tony. wyposażonym we wciągarkę 
oraz złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty – 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Zadanie Nr 2  
a) co najmniej jednym pojazdem specjalnym do przewozu pojazdu  przewożącego towary 

niebezpieczne. 
oraz złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty – 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą 
podpisany załącznik nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 
 
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych 
(słownie: pięćset tysięcy złotych). 
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Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów 
wymienionych w pkt 7. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie 
„spełnia” lub „nie spełnia”. 
 

6. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 
lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 

3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie utrudni uczciwej konkurencji; 

2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
 
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu 
1) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik nr 1A i 1B do formularza oferty, 
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2) aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, 
poz. 874 z późn. zm.) 

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami, załącznik nr 5 do formularza oferty 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 2A i 2B do formularza 

oferty 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 Ustawy Pzp – załącznik nr 3 do formularza oferty  

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty wymienione w pkt 7. SIWZ składane są 
wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt 8. SIWZ składa każdy z podmiotów 
składający wspólną ofertę. 
 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w pkt 8. - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument, ten powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
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zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
 
10. Poza dokumentami potwierdzającymi spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oferta powinna również zawierać: 
1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1A i 1B do SIWZ) 
2) Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 4A i 4B do formularza 

oferty) 
3) W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał 

pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony 
odpis takiego pełnomocnictwa 

4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał 
pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności 
wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu 
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym 
Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze danego Wykonawcy. Stosowne 
odpisy z rejestru powinny zostać dołączone do oferty. 
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego wykonawca powinien złożyć oświadczenie zawarte w formularzu oferty 
stanowiącym załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający żąda, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał części zamówienia, 
których wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami; 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na nr telefonu 
(48) 617 10 61 
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, 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 który upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i 
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Maryla Czarnota 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, tel. (48) 617 70 50 oraz Magdalena Kisiel 
Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu, tel. (48) 617 70 80. 
  

12. Wymagania dotyczące wadium; 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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13 Termin związania ofertą; 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, 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. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
14. Opis sposobu przygotowywania ofert; 
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną 
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. 
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisujące ofertę. 
Zaleca się, aby zapisane strony oferty były ponumerowane i podpisane (parafowane) przez 
osobę (osoby) podpisującą ofertę. 
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie. 
Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwi ć ich dostosowanie do pozostałej 
części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 
 
Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które: 
- będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1 oraz 
- będą posiadać oznaczenia „nie otwierać przed 12 marca 2012 r. godz. 10:15” 
 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 
oferenta, aby można było ją odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności. 
Zewnętrzna koperta powinna ponadto być opisana: 
„Oferta w przetargu nieograniczonym w dniu 20 marca 2012 r. na: Zadanie nr …….... 
………………………………………………………………………………………………. 
zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym” 
 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7  
do dnia 20 marca 2012 r. do godz. 10:00, sekretariat, I piętro (pokój nr 11) 
Wszystkie oferty otrzymane od oferentów po terminie podanym powyżej zostaną 
niezwłocznie zwrócone oferentom. 
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Otwarcie ofert odbędzie się 20 marca 2012 r. o godz. 10:15 na sali konferencyjnej 
(I piętro) Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. 
 

16. Opis sposobu obliczenia ceny; 
Wykonawca obliczy cenę oferty, która będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego 
do porównania ofert poprzez wypełnienie kosztorysu ofertowego - załącznik nr 4 
do formularza oferty. Podając ceny jednostkowe poszczególnych usług Wykonawca 
powinien wziąć pod uwagę fakt, iż będą one cenami niezmiennymi przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy. 
Ceny jednostkowe każdej pozycji kosztorysu ofertowego muszą obejmować wszystkie 
koszty związane z realizacją usługi. 
Wszystkie wartości podane i obliczone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena 
oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim 
zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 
- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5 
- w górę - jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5 
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym. 
Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
 
UWAGA. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/89/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 
23 lutego 2012 r. maksymalne stawki opłat obowiązujące w 2012 r. wynoszą: 
 

 
 
 
 

RODZAJ POJAZDU 

 
Maksymalne 

wysokości 
stawek 

kwotowych 
opłat za 

usunięcie 
pojazdów 

 
Maksymalne 

wysokości 
stawek 

kwotowych opłat 
za 

przechowywanie 
pojazdów 

 
Rower lub motorower 100, -zł 10, zł 
Motocykl 200, -zł 15, zł 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 400, -zł 25, zł 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 
do 7,5 t 

550, -zł 35, zł 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t 
do 16 t 

780, -zł 50, zł 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1.150, zł 100, zł 
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1.400, zł 180, zł 
 
Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu nie mogą być wyższe niż 
50 % maksymalnej kwoty opłat za usunięcie pojazdu. 
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17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert; 
Kryteria oceny ofert 
Cena - 100 % 
 
1. Tryb oceny ofert 
1) oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa 
2) oferty oceniane będą w dwóch etapach: 
 
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty 
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych i 
SIWZ zostaną odrzucone. 
 
II etap: ocena merytoryczna wg kryterium określonego poniżej 
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez Oferentów 
nie podlegających wykluczeniu. 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria 
przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 
 
Cena brutto za realizację całego zamówienia - 100 % 
 
Ocena ofert (liczba punktów przyznanych przez członka komisji ) dokonywana będzie w 
kryterium cena brutto za realizację zamówienia wg następującego wzoru: 
Najniższa cena ofertowa brutto 
cena oferty badanej                        x 100 x waga kryterium (100%) 
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę 
punktów. 
- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) 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 w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 
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3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.”; 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 (Pzp) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 
 
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy PZP, 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 PZP, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
ww. terminu, jeżeli: 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy, 
 
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki\ unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy PZP. 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do: 
a/ przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy wykonawcy), 
b/ złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania 
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje. 
 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp ). W przypadku 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia..( art. 93 ust. 5 Pzp ). 
 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 



 17 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
20. 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; 
Wzór umowy na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony jako załącznik 
nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 
1) osób wymienionych w § 4 umowy (osoby wyznaczone do kierowania oraz 

nadzorowania i kontrolowania świadczonych usług) 
2) zmiany potencjału technicznego przedstawionego w ofercie przetargowej, pod 

warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów potencjału oraz 
zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 

a) zmiana spowoduje poprawienie parametrów technicznych, 
b) zmiana wyniknie z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny 

lub zmiany obowiązujących przepisów. 
2. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się o wyrażenie 

zgody jednej ze stron na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia 
faktycznego oraz wyrażenie zgody drugiej strony. 

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian 
 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego szkodę. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp 
w postaci: odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w 
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp tj.: 

1) wyboru trybu z wolnej reki (przy udzielaniu zamówienia dodatkowego), 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. Terminy na wnoszenie odwołań reguluje art. 182 ustawy Pzp tj.: 
1) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej, 

2) odwołanie wobec czynności innych – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia 

 

22. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie 
ofert częściowych; 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna 
obejmować przynajmniej jedno zadanie. 
 
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 możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
 
25. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
zamawiający dopuszcza ich składanie; 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
26. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 
zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się 
drogą elektroniczną; 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
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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; 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN. 
 
28. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 
a) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, 
c) informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w 
toku aukcji elektronicznej; 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
29. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
zamawiający przewiduje ich zwrot. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
 

30. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie 
rozumiał, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 
podwykonawcom. 
 
31. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona 
podwykonawcom 
Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom. 
 
 
Szydłowiec, dnia 12 marca 2012 r. 
 
          Zatwierdzam 
 


