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ZASADY ORGANIZACJI POSTĘPOWANIA 

I. Informacje o Zamawiającym 

Gmina Czernikowo reprezentowana przez Wójta  

Dokładny adres do korespondencji:  

Urząd Gminy Czernikowo 

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 54 287 50 01 

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: info@czernikowo.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą, przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, 

na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich 

wykonania. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej równowartości 4 845 000 euro. 

Zamówienie będzie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion" osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności 

gospodarki” w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-042/10-00. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie infrastruktury budowlanej oraz dostawa 

urządzeń i sprzętów niezbędnych dla uruchomienia sieci bezprzewodowej w warstwie 

dostępowej, zbudowanej w standardzie 802.11a/b/g/n, która będzie obejmowała co 

najmniej następujące miejscowości: Czernikowo, Mazowsze, Osówka, Steklin, 

Makowiska, Steklinek, Kijaszkowo, Liciszewy, Wilcze Kąty, Bernardowo oraz jej 

uruchomienie i konfigurację. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych 

i dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania. Opisy w Załącznikach 

Nr 1.1 i 1.2. do SIWZ i projekcie technicznym mają charakter obowiązujący w zakresie 

przyjętych rozwiązań. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 3 lat. Zamówienie 

zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień 

(ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 

i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV).  

Lp. Kod CPV Opis 

1 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

2 45312330-9 Montaż anten radiowych 

mailto:info@czernikowo.pl
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3 45312300-0 Instalowanie anten 

4 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych 

i ciągów komunikacyjnych 

5 45232330-4 Wznoszenie masztów antenowych 

6 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

7 32400000-7 Sieci 

8 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

9 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

10 48820000-2 Serwery 

2. Wykonanie zamówienia polegać będzie na: 

a) budowie lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych sieci współdziałających ze 

szkieletowymi sieciami regionalnymi; budowana sieć dostępowa musi mieć charakter 

wyspowy, aby była możliwość wykonania dodatkowych przyłączy do Internetu 

z rozbudowywanej sieci regionalnej, bądź innych operatorów telekomunikacyjnych, 

w dowolnej lokalizacji, bez dodatkowych inwestycji w sprzęt, a dostarczony 

i zainstalowany sprzęt w lokalizacji każdego masztu musi umożliwiać wpięcie się 

minimum dwóm operatorom internetu w taki sposób, aby obie sieci działały w sposób 

redundantny, 

b) wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie obiektów i infrastruktury 

technicznej niezbędnej dla tworzenia sieci i systemów informatycznych wraz 

z zakupem sprzętu i oprogramowania, obejmujących w szczególności: wytyczenie na 

podstawie pomiarów geodezyjnych i w oparciu o uzyskane pozwolenia budowlane 

oraz projekt, dodatkowych tras kanalizacji światłowodowej na terenie gminy 

Czernikowo, uzyskaniu zgody odpowiednich organów terenowych na wykonanie 

planowanych prac (np. zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia robót, zgoda na zajęcie 

pasa drogowego, itp.), ułożeniu kanalizacji teletechnicznej dedykowanej dla tej 

instalacji, wymienieniu wskazanych w projekcie odcinków kanalizacji oraz studni 

kablowych, ułożeniu światłowodu na trasach opisanych w projekcie, dokonaniu 

zakończeń końcówek światłowodu w poszczególnych lokalizacjach i zbudowaniu 

wokół nich punktów dostępowych sieci na bazie odpowiednich szaf teletechnicznych 

w budynkach wskazanych w projekcie, wytyczeniu na podstawie pomiarów 

geodezyjnych, w oparciu o uzyskane pozwolenia budowlane oraz projekt lokalizacji 

masztów pod instalację nadawczą sieci bezprzewodowej na terenie gminy 

Czernikowo, utworzeniu konstrukcji pod punkty dostępu poprzez budowę 

dopuszczonych atestowanych masztów z odpowiednim głowicowaniem pod 

urządzenia nadawczo-odbiorcze, doprowadzeniu do masztów zasilania z istniejących 

w pobliżu obiektów będących w lokalizacji i obrębie udzielonego pozwolenia, 

przeprowadzeniu stosownych pomiarów i odbiorów dla tego typu instalacji, 

c) wykonaniu punktów dostępu do internetu z zastosowaniem rozwiązania firewall’a 

brzegowego jak i rozwiązań firewall (FW1-FW4) i przeprowadzeniem instalacji przez 

certyfikowanego inżyniera producenta oferowanego rozwiązania,  
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d) zapewnieniu zasilania energetycznego i wykonaniu odpowiednich przyłączy dla 

potrzeb instalacji sieci, 

e) zapewnieniu podłączenia instalacji do internetu na warunkach wskazanych 

w Projekcie technicznym, z tym że warunki przyłącza po stronie dostawcy internetu 

zapewnia zamawiający, 

f) przeprowadzeniu szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych, w tym: 

 dla rozwiązania Firewall'a brzegowego wymagane jest przeprowadzenie 

2 dniowego szkolenia przez inżyniera posiadającego poświadczenie 

wystawione przez producenta oferowanego rozwiązania, 

 dla rozwiązań Firewall (dla FW1 - FW4) wymagane jest szkolenie 

przeprowadzone przez producenta rozwiązania lub jego autoryzowanego 

polskiego przedstawiciela, 

g) wykonywaniu zobowiązań z gwarancji w okresie 3 lat od odbioru wykonanych robót 

i dostaw. 

3. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów i urządzeń wskazanych i opisanych 

w Załącznikach Nr 1.1. i 1.2. do SIWZ oraz projekcie technicznym. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych względem materiałów i urządzeń wskazanych 

w projekcie technicznym. Wykonawca przy pomocy dokumentów złożonych wraz 

z ofertą zobowiązany jest wykazać jednoznacznie, że zaproponowane materiały 

i urządzenia mają parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie. Zastąpienie 

oferowanego sprzętu lub urządzenia w trakcie obowiązywania umowy będzie możliwe 

tylko w przypadku wystąpienia szczególnych trudności w nabyciu sprzętu lub urządzeń 

wskazanych w treści oferty, i tylko na sprzęt i urządzenia o parametrach nie gorszych niż 

posiadane przez sprzęt lub urządzenie wskazane w ofercie, i po dostarczeniu 

dokumentów niezbędnych do ustalenia czy sprzęt lub urządzenie spełnia powyższy 

warunek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić wykonane i dostarczone urządzenia 

infrastruktury oraz dokonać sprawdzenia parametrów sieci bezprzewodowej przed 

odbiorem przez zamawiającego. 

5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach Nr 1.1 i 1.2. – 

Założenia techniczne oraz w Załączniku Nr 2 – Projekt techniczny. Z treścią projektu 

technicznego można zapoznać się w siedzibie zamawiającego lub uzyskać jego kopię 

w sposób właściwy dla SIWZ w formie „papierowej” za odpłatnością pokrywającą 

wykonanie kopii i jej przesłania, w wysokości 220 zł. Zaleca się wizytację miejsc 

przeznaczonych pod budowę masztów i urządzeń przed złożeniem oferty. 

6. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym 

porządkiem prawnym. 

7. Wykonawca w całym okresie wykonywania zamówienia będzie posiadał umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (co najmniej w zakresie odpowiedzialności 

deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą roboty 

budowlane i dostawy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia z sumą ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia. 
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8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

V. Informacja o ofertach wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie wykonywane począwszy od dnia oznaczonego w umowie, wyznaczonego 

nie wcześniej niż na 10 dni od rozstrzygnięcia postępowania i 3 dni od wyznaczonej przez 

zamawiającego daty podpisania umowy, przy czym I etap prac obejmujący zbudowanie sieci 

światłowodowej i postawienie masztów wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 

miejscowości Czernikowo zostanie wykonany w terminie do 30 dni od podpisania umowy, 

II etap prac obejmujący wykonanie pozostałej części infrastruktury, dostaw oraz konfigurację 

i uruchomienie instalacji w terminie do końca miesiąca lipca 2011 roku, III etap obejmujący 

obsługę techniczną (serwisową) do końca obowiązywania umowy. 

VII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz sposobie dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

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

a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy, w szczególności poprzez to, że: 

 [1] posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 [2] posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia, tj.: 

i. należycie wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert 

w niniejszym postępowaniu, co najmniej jedno zamówienie na budowę sieci 

bezprzewodowej w technologii 802.11a/b/g wraz z dostawą niezbędnego sprzętu 

i urządzeń, wdrożeniem i utrzymaniem o wartości ponad 500 000,00 brutto, 

ii. należycie wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert 

w niniejszym postępowaniu, co najmniej jedną dostawę przełączników LAN 

wraz z wdrożeniem i instruktażem o wartości ponad 550 000,00 zł brutto, 

iii. należycie wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert 

w niniejszym postępowaniu, co najmniej jedną dostawę przełączników 

sieciowych oraz systemu firewall o wartości ponad 900 000,00 zł brutto, 

 [3] dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

i. co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 

i należącą do Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi, 
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ii. co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 

i należącą do Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami do kierowania 

robotami elektrycznymi, 

iii. co najmniej czterema osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do 

prowadzenia prac instalacyjnych w zakresie napięcia do 1 kV, 

iv. co najmniej jedną osobą posiadającą poświadczenie, wystawione przez 

producentów oferowanego sprzętu sieciowego oraz minimum jedną osobą 

posiadającą poświadczenie wystawione przez producenta oferowanego 

aktywnego sprzętu sieciowego z zakresu projektowania rozwiązań 

teleinformatycznych, 

v. co najmniej czterema osobami posiadającymi poświadczenie wystawione przez 

producenta zaproponowanego rozwiązania światłowodowego, 

vi. co najmniej trzema osobami posiadającymi poświadczenie wystawione przez 

producenta oferowanego sprzętu sieciowego z zakresu rozwiązań Firewall 

Brzegowego, 

(Uwaga: poświadczenie wystawione przez producenta ma potwierdzać posiadanie 

kwalifikacji i umiejętności we wskazanym zakresie.) 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 

i. [4] posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia 

zobowiązania w wysokości co najmniej 500 000,00 zł, 

ii. [5] posiadają umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (co najmniej 

w zakresie odpowiedzialności deliktowej) obejmującą przedmiot działalności 

wykonawcy w tym wykonywanie robót budowlanych, dostaw i usług będących 

przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 

PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

iii. [6] wykażą, że ich (wykonawcy) wskaźnik płynności bieżącej za ostatni rok 

obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, wyrażający się 

stosunkiem aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, wynosi 

powyżej 1,2 (jeden i dwie dziesiąte), 

b) [7] nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 24 ustawy. 

2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający dokonując oceny, czy spełniają oni wymagania określone 

w art. 22 ustawy oraz pkt VII.1.a SIWZ łącznie, tzn. wystarczy aby jeden z wykonawców 

spełniał warunek lub aby wykonawcy łącznie spełniali warunek. Żaden z wykonawców 

występujących wspólnie nie może jednak podlegać wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ustawy. 

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków przez wykonawców, w zakresie warunków 

opisanych w pkt VII.1.a na zasadzie spełnia/nie spełnia oraz w zakresie wskazanym 

w pkt VII.1.b na zasadzie podlega wykluczeniu/nie podlega wykluczeniu, na podstawie 
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przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 

VIII. 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach oraz formach w jakich wykonawcy mają złożyć 

wraz z ofertą wskazane dokumenty: 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 24, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz 

z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) [1] oświadczenie, w treści którego wykonawca oświadcza że spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, wskazane w art. 22 ustawy, w tym pkt VII.1 SIWZ i nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – treść oświadczenia zawarta jest 

w Załączniku Nr 4 – Wzór oferty, 

b) w zakresie niepodleganiu wykluczeniu: 

 [2] aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

 [3] aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 [4] aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

 [5] zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 [6] zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne 

lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

c) [7] w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia - wykaz wykonanych 

w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych oraz wykonanych w okresie 

ostatnich trzech latach dostaw i usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane, dostawy lub 

usługi zostały wykonane należycie – wzór wykazu zawarty w Załączniku Nr 4, 

d) [8] w zakresie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
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zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu w zakresie niezbędnym do 

wykonania zamówienia, a także zakresie wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu zawarty 

w Załączniku Nr 4, 

e) [9] w zakresie dysponowania potencjałem finansowym - informacja banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

f) [10] w zakresie dysponowania potencjałem ekonomicznym i finansowym - opłacona 

polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia (w zakresie wskazanym w pkt VII.1.a[5], 

g) [11] w zakresie dysponowania potencjałem ekonomicznym i finansowym - 

oświadczenie o wysokości wskaźnika płynności bieżącej w ostatnim roku obrotowym, 

za który sporządzono sprawozdanie oraz [12] sprawozdanie finansowe albo jego 

części wystarczającej do ustalenia wskaźnika płynności bieżącej,  a jeżeli podlega ono 

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również 

z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego częściach;  w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, 

h) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt VII.1.a, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji choć części zamówienia, wraz 

z ofertą dostarczy w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 

VIII.1.a i VIII.1.b. 

2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej usługi z wymaganiami zapisanymi w SIWZ, 

w szczególności że oferowane dostawy i usługi będą spełniały wymagane standardy, 

wykonawca wraz z ofertą złoży: 

a) [13] harmonogram rzeczowo –terminowo -finansowy, 

b) [14] sporządzony w formie tabeli wykaz sprzętu i urządzeń, które będą użyte do 

wykonania zamówienia, wraz ze wskazaniem rozwiązań równoważnych oraz 

załączonymi dokumentami opisującymi zaproponowane materiały i urządzenia, 

wykazującymi jednoznacznie, że zaproponowane materiały i urządzenia mają 

parametry nie gorsze niż materiały i urządzenia opisane w projekcie. 

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

4. Dokumenty wydane w języku obcym (innym niż język polski) powinny zostać złożone 
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wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

5. Dokumenty wymienione wyżej zostaną przedłożone w postaci oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę. 

6. Wystarczy aby jeden, dwóch lub kilku z wykonawców występujących wspólnie 

o udzielenie zamówienia złożyło dokument lub dokumenty wskazane w pkt VIII.1.c[7], 

d[8], e[9], f[10] oraz 2.a[13] i b[14]. Jeśli złożony dokument lub dokumenty potwierdzają 

spełnienie warunków, niezłożenie dokumentów przez pozostałych wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie będzie wywoływało ujemnych skutków. 

7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających, że 

oferowane usługi spełniają wymagania określone w SIWZ, o których mowa wyżej lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty 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 

dostawy lub usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się z zamawiającym.  

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej 

zbiorczo „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. 

2. Dokładny adres do korespondencji oraz nr faksu podano w pkt I na str. 3. Znak 

postępowania: IZP.271.5.2011. Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego 

należy posługiwać się tym znakiem.  

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Kinga Zagajewska 48 (54) 287 50 01 wew. 43 

Marek Brzustewicz 48 (54) 287 50 01 wew. 39  

2. Z osobami wymienionymi w pkt. X.1 można kontaktować się w dni robocze w godz. od 

8°° - 14°° w siedzibie zamawiającego w Czernikowie, przy ul. Słowackiego 12, pok. nr 15. 

XI. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 

 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100. 

2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
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a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KBS Aleksandrów Kuj. 

Nr rachunku 96 9537 0000 0030 0520 2000 0033, 

b) poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczednościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu przelewu należy 

wpisać: „Wadium – Przetarg na budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci 

bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo”. W przypadku wnoszenia wadium 

przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie 

moment rejestracji wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego wskazany 

wyżej. Jeśli to możliwe kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium 

należy dołączyć do oferty. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w którejś z form wskazanych w pkt XI.3.b do e, o jego 

wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji złożenia dokumentu 

w siedzibie zamawiającego – adres wskazany w pkt I na str. 3, w pok. nr 8  - sekretariat. 

Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest 

związany ofertą. Jeśli to możliwe kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie 

wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa. 

XII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca 

może samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, przedłużyć termin związania ofertą. 

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

wadium. 

4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 

terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się 
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w formie pisemnej. 

2. Oferty można składać tylko w odniesieniu do całości zamówienia. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zaleca się sporządzenie oferty według 

załączonego wzoru – Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

4. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wskazane w pkt VIII SIWZ. 

5. Oferta musi zawierać harmonogram rzeczowo –terminowo -finansowy. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne 

pełnomocnictwo wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo może być dołączone 

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 

7. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno zostać 

dołączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 

8. Zamawiający żąda wyraźnego wskazania przez wykonawcę w złożonej ofercie części 

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte 

i ponumerowane. Zaleca się aby wszystkie strony oferty zostały zaparafowane lub 

podpisane przez osoby uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być 

naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osoby uprawnione. 

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej napisem: 

„Oferta  – Przetarg na budowę infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na 

terenie gminy Czernikowo – IZP.271.5.2011”. Na kopercie należy podać nazwę i adres 

wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 

zamawiającemu po terminie. 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada 

za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 

oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń wykonawcy dotyczących 

zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt XIII.9. i 10. Na kopercie należy 

dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

W przypadku „ZMIANY OFERTY” należy na kopercie zaznaczyć również czy zmiana ma 

być rozpatrywana łącznie z wcześniej złożoną ofertą czy zamiast niej, poprzez dopisanie 

„ROZPATRYWAĆ Z WCZEŚNIEJ ZŁOŻONĄ OFERTĄ” lub „NOWA OFERTA – 

ODWOŁUJĘ WCZEŚNIEJSZĄ OFERTĘ”. 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający 

będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

w takiej wysokości w jakiej wykonanie przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki 

podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 

3. Wykonawca ustali i poda w ofercie kalkulację ceny zawierającą: ceny robót budowlanych, 

ceny dostaw sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, cenę konfiguracji 

i uruchomienia sieci, cenę gwarancji i serwisu technicznego w całym okresie trwałości 

(z podziałem na okresy kwartalne). Suma cen wszystkich elementów będzie stanowiła 

cenę oferty. Będzie to cena ryczałtowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Ceny oferty (jednostkowe i łączną) należy wyrazić w złotych polskich, z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

XV. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godz. 10:00. Oferty 

złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby jednostki zamawiającego Urząd Gminy Czernikowo, 

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pok. nr 12 – Kasa Urzędu. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godz. 10.05, w siedzibie 

zamawiającego Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, sala 

nr 7 - parter. 

4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 

nieobecnym wykonawcom na ich wniosek. 

XVI. Informacje o kryteriach, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej 

1. Zamawiający oceni oferty niepodlegające odrzuceniu, z zachowaniem następujących 

kryteriów i wag im przypisanych: 

kryterium cena – waga 100%;  

oferty ocenione zostaną według następującego wzoru: 

C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100, 

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą całkowitą liczbą punktów, 

spośród ofert nieodrzuconych. 

XVII. 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: 

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

siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, 
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b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

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

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

2. W celu właściwej identyfikacji wykonawca, którego oferta została wybrana przekaże 

zamawiającemu kopię dokumentów zawierających jego dane personalne (umożliwiających 

jego identyfikację), a w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą 

także kopię aktualnego wypisu z właściwej ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana i który został wezwany do podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, wniesie w terminie do podpisania umowy 

zabezpieczenie należytego jej wykonania. 

4. 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 ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

5. Wykonawca, jeśli jego oferta zostanie wybrana, po otrzymaniu wezwania do podpisania 

umowy zawrze (lub tylko przedstawi zamawiającemu, jeśli taką umowę już posiada) 

umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (co najmniej w zakresie 

odpowiedzialności deliktowej) obejmującą przedmiot działalności wykonawcy w tym 

wykonywanie dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia w całym przewidywanym okresie wykonywania zamówienia. Wykonawca 

przedstawi zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub inny dokument 

potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na powyższych warunkach. 

6. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia, jeśli ich oferta zostanie 

wybrana, po otrzymaniu wezwania do podpisania umowy, a przed jej podpisaniem, 

dostarczą zamawiającemu kopię umowy o wzajemnej współpracy. 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana i którego zamawiający wezwał do podpisania 

umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 

następujących formach - zgodnie z art. 148 ustawy - wg jego (wykonawcy) wyboru: 

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczednościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach:  

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wniesie przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego określony w piśmie zawiadamiającym o rozstrzygnięciu 

postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty przed podpisaniem umowy. O jego 

wniesieniu w terminie decydował będzie moment rejestracji środków na rachunku 

bankowym zamawiającego: KBS Aleksandrów Kuj. Nr rachunku 96 9537 0000 0030 0520 

2000 0033. 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz zostanie złożone w pok. nr 8 – 

sekretariat. O jego wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji złożenia 

dokumentu w siedzibie zamawiającego (adres podano w pkt I na str. 3), w miejscu 

wskazanym wyżej. 

6. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3 % ceny podanej w ofercie. 

7. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane usługi. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jego 

przepadku na rzecz zamawiającego określa ustawa. 

XIX. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed 

terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, 

gdzie zamieścił SIWZ. 

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej, gdzie zamieścił SIWZ. Jeżeli zmiana treści 

SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza 
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ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

4. 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 zamieszcza informację na stronie internetowej. 

XX. Informacje o treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze Wzorem umowy oraz 

ofertą złożoną przez wykonawcę.  

2. Treść Wzoru umowy przedstawiono w Załączniku nr 3. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania 

o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego dokonanych w sposób 

niezgodny z przepisami ustawy lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 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 czynności podjęte w wyniku 

otrzymanej informacji nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności wskazanych 

wyżej. 

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. 

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 zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
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określonych w art. 27 ust. 2. 

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 art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 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. 

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, 

stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 

odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący 

może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu 

otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 

uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 

10. Szczegółowe zasady postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą określa ustawa, 

przepisy wykonawcze do niej. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej do postępowania 

odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym). 

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ: 

1. Założenia techniczne – Załączniki Nr 1.1. i Nr 1.2. 

2. Projekt techniczny (do wglądu u zamawiającego) – Załącznik Nr 2 

3. Wzór umowy – Załącznik Nr 3 

4. Wzór oferty  - Załącznik Nr 4 

 Informacja o posiadanym doświadczeniu - Załącznik Nr 4.1. 

 Informacja o osobach, którymi dysponuje wykonawca – Załącznik Nr 4.2. 

 Oświadczenie o wysokości wskaźnika płynności bieżącej – Załącznik Nr 4.3. 


