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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej „SIWZ” 
 
 
 

sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą: 
 
 
 

„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 (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla 
tych pojazdów.” 

  
 

z podziałem na następujące zadania:  
 

Zadanie 1 – Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne.  
Zadanie 2 – Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.  
Zadanie 3 – Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……….  
Numer ogłoszenia: ………. 
 
    

Zatwierdził: 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Powiat Szydłowiecki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
Rodzaj zamawiającego – jednostka samorządu terytorialnego  
 
Jednostka prowadząca postępowanie przetargowe (dane do korespondencji):  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac M. Konopnickiej 7, 26- 500 Szydłowiec 
telefon: 48 617 70 00 
fax: 48 617 70 09 
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl  
strona internetowa: http://www.szydlowiecpowiat.pl      
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1   
 
godziny pracy:  
poniedziałek: 7.30 - 16.00 
wtorek- czwartek: 7.30 – 15.30 
piątek: 7.30 – 15.00 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
2.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 

r., poz. 907 z późn. zm.), zwana w dalszej części niniejszej SIWZ ustawą Pzp; 
2.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty 
te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231); 

2.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692); 

2.3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735); 

2.3.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr  223, poz. 1458); 

2.3.6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.). 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia 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 (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie 
parkingu strzeżonego dla tych pojazdów. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy 
następujące zadania: 

3.1.1. zadanie I: Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne.  

1. Usunięcie roweru lub motoroweru – 16 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 –3, 

- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i 
podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 

2. Usunięcie motocykla – 10 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 – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i 

podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 60 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 – 14, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i 

podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 14 
3.1.2. zadanie II: Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne  
1.  Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t –6 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 – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i 

podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
2. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 6 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 – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i 

podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
3. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie powyżej 16 t – 6 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 – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i 

podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 

3.1.3. zadanie III: Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne- 3 
sztuki 

- liczba dób przechowywania – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia, ale 
nie podjęciem czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
- odstąpienie od wykonania usługi usunięcia pojazdu w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i 
podjęcia czynności związanych z załadunkiem pojazdu – 3, 
Rzeczywista ilość zleconych usług uwarunkowana będzie od faktycznych potrzeb w okresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
3.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 
3.3 Zakres usługi przewozu, holowania, parkowania pojazdu, we wszystkich zadaniach, 
w szczególności obejmuje: 

1. dojazd do miejsca zdarzenia w  ciągu max. 90 min. od wydania dyspozycji przez 
funkcjonariuszy lub pracownika uprawnionego podmiotu wymienionego w art. 130 a ust. 4 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, w formie pisemnej (w tym w formie faxu) lub ustnej (w 
tym telefonicznie); dyspozycja złożona ustnie powinna być potwierdzona w formie pisemnej, 

2. przygotowanie pojazdu i jego elementów do załadunku,  
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3. załadunek pojazdu (części pojazdu) na lawetę lub zestaw holujący, 
4. uprzątnięcie miejsca zdarzenia, 
5. holowanie lub przewóz pojazdu na parking pozostający w dyspozycji Oferenta , 
6. rozładunek i parkowanie pojazdu na parkingu pozostającym w dyspozycji Oferenta, 
7. przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych 

elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec 
zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów, 

8. naliczenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu lub kosztów odstąpienia 
od usunięcia pojazdu zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązującej Uchwale Rady 
Powiatu Szydłowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi 
i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz poinformowanie o ich 
wysokości właściciela lub osobę uprawnioną, zgłaszającą się po odbiór pojazdu, 

9. wydanie pojazdu właścicielowi lub osobie uprawnionej po okazaniu potwierdzenia dokonania 
opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na konto Zamawiającego wg stawek 
ustanowionych w obowiązującej Uchwale Rady Powiatu Szydłowieckiego w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu, 

10. umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu, 
11. w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przedstawianie w Starostwie Powiatowym 

w Szydłowcu (Wydział Komunikacji i Transportu) wykazu pojazdów umieszczonych na 
parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, z wyszczególnieniem: trybu usunięcia, daty 
umieszczenia, właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres zamieszkania), marki pojazdu, 
numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty odbioru przez właściciela oraz kopii 
dyspozycji usunięcia pojazdu poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

12. powiadamianie Zamawiającego oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu 
o  nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie trzech miesięcy od usunięcia, nie później 
jednak niż trzeciego dnia po upływie tego terminu, 

13. poinformowanie użytkownika usuniętego pojazdu o warunkach jego przechowywania i 
odbioru (np. poprzez wręczenie ulotki informacyjnej). 

3.4.  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 2012r., Poz. 1137 z późn.) 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 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, 
których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo 
utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 143, poz. 846), 

3. Zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 90 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, 

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 umieszczonych na parkingu strzeżonym 
w miesiącu poprzednim, z wyszczególnieniem: trybu usunięcia, daty umieszczenia, 
właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres zamieszkania), marki pojazdu, numeru 
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rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty odbioru przez właściciela oraz kopii dyspozycji 
usunięcia pojazdu poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

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. 

3.5. 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. 
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 stanowiska postojowe dla pojazdów w ilościach: 
a) pojazdy do 7,5 tony- 2 szt. 
b) pojazdy do 16 ton -2 szt. 
c) 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 3 
- 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: 
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. 
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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 

niezwiązanych 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, 

- dysponowaniu, w okresie realizacji zamówienia pojazdem specjalnym typu laweta do 
transportu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

g) parking, powinien być wyposażony w: 
1) odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze; 
2) sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności: 
- gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2, 
- dwie gaśnice proszkowe 6 kg, 
- 2 koce gaśnicze, 
- skrzynię zawierającą co najmniej 1 m3 piasku, 
- substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające; 
3) dostęp do bieżącej wody. 

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. 

3.6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  50.11.81.10-9 – usługi holownicze, 
98.35.11.00-9 – usługi parkingowe.  
 
4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od dnia 01.05.2015 r.  
 
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 (t.j. Dz. U. z 2012r. Poz. 1265 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; 
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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 
- ca najmniej jednym pojazdem specjalnym typu laweta do przewozu pojazdów do 3.5 tony 

wyposażonym we wciągarkę, 
- złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty – oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Zadanie Nr 2 
- co najmniej jednym pojazdem specjalnym typu laweta do przewozu pojazdów powyżej 3.5 

tony. wyposażonym we wciągarkę 
- złożenia wraz z ofertą podpisanego załącznika nr1 do formularza oferty – oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Zadanie Nr 3 
- co najmniej jednym pojazdem specjalnym do przewozu pojazdu przewożącego towary 

niebezpieczne. 
- 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). 
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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponowanie 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa, 
natomiast każdy z Wykonawców musi potwierdzić posiadanie uprawnień do prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej. 

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 
każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w 
oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia - nie spełnia”. 
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7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia 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, 1B i 1C do formularza oferty, 

2) aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 
dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., Poz. 1265 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, 2B i 2C 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: 
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 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, 1B i 1C do SIWZ) 
2) Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 4A, 4B i 4C 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 
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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. 

 
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na nr telefonu (48) 617 10 61 
2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3) 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. 
4) 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. 
5) 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. 
6) 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. 
7) 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. 
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12. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
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 zprzygotowaniem 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 
2003r. 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  2013 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  …. 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 14 
kwietnia 2015 r. do godz. 10:00, Kancelaria Starosty, I piętro (pokój nr 100 ) 
Wszystkie oferty otrzymane od oferentów po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie 
zwrócone oferentom. 
Otwarcie ofert odbędzie się 14 kwietnia 2015 r. o godz. 10:15 na sali konferencyjnej (I piętro, pokój nr 
106) Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. 
 
16. Opis sposobu obliczania 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. 
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- 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 XIX/131/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 06 grudnia 2012 r. 
maksymalne stawki opłat obowiązujące w 2015 r. wynoszą: 
 

RODZAJ POJAZDU 
 

Maksymalne wysokości 
stawek kwotowych opłat 
za usunięcie pojazdów  

Maksymalne wysokości 
stawek kwotowych opłat 

za przechowywanie 
pojazdów  

Rower lub motorower 111 zł 18 zł 

Motocykl 220 zł 25 zł 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t 444 zł 36 zł 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t do 7,5 t 576 zł 47 zł 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 7,5 t do 16 t  829 zł 68 zł 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 16 t 1.210 zł 126 zł 

Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 1.520 zł 192 zł 

 
- Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu nie mogą być wyższe niż 50 % 

maksymalnej kwoty opłat za usunięcie pojazdu. 
 

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 – 98% 
Czas dojazdu-02% 
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 
niepodlegające odrzuceniu złożone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu. 
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W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując 
im odpowiednio wagi procentowe: 
Cena brutto za realizację całego zamówienia - 98 % 
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 (98%) 
 
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów. 
- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Czas dojazdu-02% 
- 60 minut i mniej: 2 pkt  
- od 60  do 90 minut: 1 pkt 
- ponad 90 minut: 0 pkt,   
 
18.    Wybór najkorzystniejszej oferty 
18.1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
18.2. 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 działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i 
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w 
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 
zobowiązał się do ich naprawienia. 
18.3. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia 
Wykonawcy. 
18.3.1. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między 
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej 
konkurencji. 
18.3.2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 
złożył wyjaśnień oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w Rozdz. I pkt 6 ppkt 6.3 
SIWZ. 
18.4. W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - z zastrzeżeniem poprawiania przez 
Zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 
18.5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie 
� oczywiste omyłki pisarskie, 
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� oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
� inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
18.6. 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 zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
1) 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); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
18.6.1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
18.7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej specyfikacji. 
18.8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera niższą cenę. 
18.9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 i 2 oraz w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp. 
18.10. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 i 
w art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 
18.11. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny najkorzystniejszej oferty, 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
18.12. 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. 
18.13.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
19.    Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

19.1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty na każdą część zamówienia Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 
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2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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 Prawo zamówień publicznych, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w punkcie 19.1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
19.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane 
faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. 
19.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w pkt. 19.3, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono  tylko jedną 
ofertę, albo 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie 
art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie 
wykluczono żadnego Wykonawcy. 
19.5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
ust.1 ustawy. 
19.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa 
taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz 
zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia, z 
zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec 
Zamawiającego. 
19.7. W celu zawarcia umowy Zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności: 
1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy, 
2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność posiadania 
pełnomocnictw, 
3) wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów. 
19.8. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami. 
19.9. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy 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 

21.1. Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia Wykonawcy, aby zawarł z 
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 
21.2   Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 
1) osób wymienionych w § 4 umowy (osoby wyznaczone do kierowania oraz 
nadzorowania i kontrolowania świadczonych usług) 
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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 
 
22.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

22.1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom, 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

22.3. Odwołanie  
22.3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

22.3.2. W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

22.3.3. 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. 

22.3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

22.3.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

22.3.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie 
internetowej. 

22.3.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.3.4. i 22.3.5. wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

22.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

22.4.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

22.4.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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22.4.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

22.4.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

22.4.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna.  

23. Pozostałe postanowienia 
 
23.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
23.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
23.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
23.4 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 
23.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
23.6 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
23.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
23.8 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
24.Wykaz załączników do niniejszej SIWZ: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1A, 1B i 1Cdo SIWZ z: 
- załącznikiem nr 1A, 1B i 1C do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 
- załącznikiem nr 2A, 2B i 2C do formularza oferty – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
- załącznikiem nr 3A, 3B, 3C 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, 4B i 4C formularza oferty – kosztorys ofertowy, 
- załącznikiem nr 5A, 5B i 5C 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, 

- załącznikiem 6A, 6B I 6C do formularza oferty - informacja o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej 
2. Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ 
 


