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I. Informacje o zamawiającym 
Gmina Wierzchowo reprezentowana przez Jana Szewczyka – Wójta Gminy Wierzchowo 

Adres: Urząd Gminy Wierzchowo ul. Długa 29  78 – 530 Wierzchowo 
Tel. 94/ 36 18 327  Fax. 94/ 36 18 487 
Województwo zachodniopomorskie 

Powiat drawski 
NIP 674 – 13 – 49 – 199 

REGON 330920593 
www.bip.wierzchowo.pl 

II. Informacje ogólne. 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy 
przekazują faksem na numer jw. lub e-mailem na adres : klaudiakalinowska@o2.pl. Każda 
ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie 
dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane 
będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili. 
2. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ), kierując swoje zapytania w 
formie podanej w pkt. 1. 
3.Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składad do Zamawiającego nie później niż do 
kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
4.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o 
których mowa w pkt. 2 i 3. 
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści 
złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania 
ofert. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo 
dotyczących treści złożonej oferty. 
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmienid treśd specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy, a także przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom. 
8. W przypadku, gdy zmiana powodowad będzie koniecznośd zmian w przygotowaniu oferty, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia tych zmian. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji 
elektronicznej. 
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy P.z.p.  
13. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 
III. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówieo publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą 
P.z.p. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. 
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IV. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
CPV: 44163000 - 0 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment w ilości wskazanych w tabeli: 
 
Lp. Nazwa materiału JM Ryczałtowa 

cena 
jednostkowa 
netto 

Ilośd Wartośd 
netto 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Kanalizacja tłoczna      

1. Rura PE 90/5,1 ciśnieniowa  
(PE 80SDR17.6) w zwojach po 50 m 

m  3019  

2. Złącze dwukielichowe Ø 90 PCV szt.  65  

3. Kolano PE 90/ 900 szt.  16  

 SIEĆ WODOCIĄGOWA     

4. Rura  z PVC TYPU PN 10 Ø 90x4.3x6000 
łączona na wcisk  

m  3814,5  

5. Dwuzłączki Ø 90 szt.   10  

6. Nasuwki Ø 90 szt.  15  

7. Łuki jednokielichowe Ø 90 /220 szt.  10  

8. Łuki jednokielichowe Ø 90 /450 szt.  10  

9. Łuki jednokielichowe Ø 90 /600 kpl  10  

10. Łuki jednokielichowe Ø 90 /900 kpl.  10  

 
3. Obowiązki wykonawcy i zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono 
we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków wraz z informacją o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyd 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien: 
1) Przedłożyd aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru. Dokument musi byd wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert. 
2) w przypadku spółki cywilnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyd do oferty aktualny 
odpis z właściwego rejestru każdego ze wspólników spółki cywilnej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 
3) Oświadczenia o: 
a) niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub uzyskaniu 
zgody na zwolnienie, odroczenie  lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu 
w całości wykonania decyzji. 
b) nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego. 
c) niekaralności. 
d) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
4) Posiadad niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponowad potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  



Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca powinien oświadczyd, że wykonał 
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności był krótszy  - w tym czasie, co najmniej jedną dostawę rur 
wodociągowych i kanalizacyjnych o długości minimum 1000 mb, z podaniem przedmiotu 
zamówienia, daty realizacji i odbiorców oraz załączyd dokument potwierdzający, że dostawa 
została wykonana należycie. 
5) Znajdowad się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca powinien oświadczyd, że posiada 
zdolnośd kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 50 000,00 zł PLN. 
6) Inne: 
a) formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ, 
b)pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi wspólników spółki cywilnej, w przypadku 
ustanowienia takiego pełnomocnika, 
c) pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców składających ofertę wspólną podpisane i 
opieczętowane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązao w imieniu Wykonawców 
składających ofertę wspólną, 
d) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotycz), 
e)w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawcy muszą złożyd aprobaty techniczne i atesty higieniczne na 
przedmiot zamówienia. 
Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt.1 i 2 oraz pkt. 6 lit. b, c, f i g oraz dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie dostawy mogą byd przedstawione w formie oryginału 
lub kserokopii poświadczonych za zgodnośd z oryginałem i podpisane przez Wykonawcę lub 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązao i składania oświadczeo woli w imieniu 
Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną. Wszystkie kserokopie powinny byd czytelne. Pozostałe 
dokumenty i oświadczenia muszą byd złożone w formie oryginału. 
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzid jej 
prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1pkt. 3, 4 i 5 należy złożyd według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ. 
W przypadku gdy o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, w 
tym również spółki cywilne wówczas oświadczenia, o których mowa w ust. 1 muszą byd 
złożone przez każdego Wykonawcę z osobna. 
Wykonawca określi, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą byd udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone muszą byd dołączone do oferty w 
oddzielnej kopercie. Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas 
otwarcia ofert. 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentu, o 
którym mowa w rozdziale II ust. 1 składa odpowiedni dokument i oświadczenia wystawione 
zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z 
uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono 
wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. 



3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i oświadczeo, można je zastąpid dokumentem 
zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według 
formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
III. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca może podad tylko jedną cenę (cenę netto, która przyjęta będzie do 
porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych oraz wariantowych. Oferty z cenami wariantowym zostaną 
odrzucone.         
2. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 
3. Cena ofertowa winna obejmowad wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy 
potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
SIWZ, w szczególności we wzorze umowy. 
4. Cena ofertowa netto oraz ryczałtowe ceny jednostkowe netto winny byd podane w PLN. 
5. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
Cenę oferty wylicza w oparciu o wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ oraz w oparciu o 
zestawienie asortymentowe (załącznik nr 1 do Formularza oferty). 
6. Sposób obliczenia ceny: 
W zestawieniu asortymentowym, będącym załącznikiem nr 1 do Formularza oferty, dla 
każdej pozycji przedmiotu zamówienia (kolumna nr 2) należy określid cenę ryczałtową 
jednostkową netto (kolumna nr 4). Wartośd netto (kolumna nr 6) obliczamy poprzez 
przemnożenie ceny jednostkowej ryczałtowej netto i ilości (kolumna nr 4 x kolumna nr 5). 
Cenę ofertową (RAZEM) obliczamy poprzez zsumowanie wartości w kolumnie nr 6. Tak 
wyliczoną cenę należy wpisad w zdaniu pierwszym formularza oferty. 
7. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonane będzie wyłącznie w PLN. 
8. Ryczałtowe ceny jednostkowe określone w kalkulacji cenowej nie będą podlegały 
waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 
9. Wykonawca nie będzie mógł żądad podwyższenia wynagrodzenia, chociażby nie można 
było w czasie zawarcia umowy przewidzied rozmiaru lub kosztów prac. 
10. Cenę oferty należy podad w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
IV. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych i wariantowych. 
2. Opracowanie oferty: 
1) Oferta musi byd napisana czytelnie. 
2)Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma byd sporządzona w języku polskim, wg 
wymagao określonych w SIWZ. 
3)Oferta winna byd sporządzona w jednym egzemplarzu w oryginale. 
4)Oferta musi byd podpisana zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 
5) Formularz ofertowy i jego załączniki muszą byd opatrzone pieczęcią i odpisane przez osoby 
upoważnione do zaciągania zobowiązao i składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy. 
6) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były usystematyzowane zgodnie z kolejnością 
dokumentów wymienionych w  niniejszej specyfikacji. 
7)Zaleca się aby oferta był zszyta lub spięta. 



8) Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy 
dołączyd prawnie skuteczne pełnomocnictwo. 
3. Ofertę należy umieścid w zamkniętej kopercie w sposób zapewniający jej nienaruszalnośd. 
4. Na kopercie muszą byd umieszczone następujące informacje: 
1) tytuł procedury przetargowej: 
„Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej” 
2) nazwa i adres Wykonawcy, 
3) nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78 – 530 Wierzchowo, 
4)uwaga o następującej treści: nie otwierad przed dniem 08.08. 2011r. 
5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 
 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofert należy składad do 08.08.2011r. do godz. 10 w sekretariacie Urzędu Gminy 
Wierzchowo.  Oferty które zostaną złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez 
otwierania. 
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienid lub wycofad ofertę. 
Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie oferty oznakowane będzie tak samo 
jak koperta oferty z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (Formularz oferty 
wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadad dopisek na 
kopercie „OFERTA ZAMIENNA”. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2011r.o godz.10;15 w siedzibie zamawiającego. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyd na sfinansowanie zadania. 
7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy i siedziby Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
8. Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7 zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
9. Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na 
składanie ofert. 
 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Kryteria i zasady oceny ofert. 
1) Cena ofertowa (cena netto) – 100% 
a) oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. które będą mnożone przez wagę 100% 
b) punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się według wzoru: 
ilośd punktów oferty badanej= cena najniższej oferty/cena oferty badanej *100% 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilośd punktów. 
 

VII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 

VIII. Informacja o formalnościach jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 



1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
3. W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i 

pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami 
Kodeksu Cywilnego. 

4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem. 

5. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do 
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy. 

6. Jeżeli wybrany wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się do 
zawarcia umowy i nie wyjaśni powodów braku możliwości przystąpienia do zawarcia 
umowy, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy wówczas 
Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.  

 

IX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Informacja wykonawcy 

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowad 
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. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy 
czynnośd albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
pkt. 2 ppkt. 2. 

 

2. Odwołanie 
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. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

3)  Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

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



5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznad się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

6) 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 rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

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

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąd wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowieo specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 
przedłużyd termin składania ofert. 

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

11) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzed umowy do 
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kooczącego postępowanie 
odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 

12) Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieo specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

13) Wykonawca może zgłosid przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyśd strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy 
doręczyd Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyśd jednej ze stron.  

15) Zamawiający może wnieśd do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na 
odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

16) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyd postępowanie na posiedzeniu 
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w 
postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie 



żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub 
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 
zawartym w odwołaniu.  

17) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza 
postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

18) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie.  

19) Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 
20) Koszty postępowania odwoławczego: 

a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie; 
b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 17: 

 ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione 
w odwołaniu po otwarciu rozprawy, 

 znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty 
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy; 

c) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi: 

 odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO, 

 wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO. 
21) Odwołujący może cofnąd odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim 

przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed 
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. 

 
X. Załączniki do specyfikacji. 
 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 wraz z zestawieniem asortymentowym, 
2. Wzór oświadczenia  - załącznik nr 2, 
3. Wzór oświadczenia  - załącznik nr 3, 
4. Wzór umowy – załącznik nr 4. 
 


