Kętrzyn, dnia 14.12.2010r.
Znak: SO.341-63(ZK)/10

Ogłoszenie o zamówieniu
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający:
Adres:
Telefon stacjonarny:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:
NIP:
REGON:

Gmina Miejska Kętrzyn
11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
(0-89) 752-05–91/ Fax, (0-89) 752-05–31,
www.ketrzyn.com.pl
ekologia@ketrzyn.com.pl
poniedziałek- od 800 do 1600, wtorek- piątek- od 730 do 1530
742-205-13-31
510743440

2. Tryb udzielenia zamówienia.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia nr SO.341-63(ZK)/10 prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro z zachowaniem zasad określonych w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.,
Nr 113 poz. 759, zm. Dz.U. z 2010 r., nr 161, poz. 1078, zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228),
zwaną dalej ustawą.
2) Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych,
b) strona internetowa www.ketrzyn.com.pl (zakładka BIP),
c) tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Kętrzyn.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia.
www.ketrzyn.com.pl
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych.
1) Nazwa przedmiotu zamówienia: „Profesjonalne odławianie i transport zwierząt
bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt
padłych oraz usługi towarzyszące.”
2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV
77.40.00.00-4
- usługi zoologiczne
77.50.00.00-5
- usługi hodowli zwierząt
85.20.00.00-1
- usługi weterynaryjne
98.30.00.00-6
- różne usługi
3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) odbiór zwierząt bezdomnych z dotychczasowego schroniska w Bagienicach Małych
i transport do schroniska docelowego,
b) profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich,
c) kompleksową opieka nad zwierzętami bezpańskimi,
d) utylizację zwierząt padłych,
e) usługi towarzyszące
4) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania, o którym mowa w ust. 3 lit.a)-e), określa „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Świadczenie usługi trwać będzie 30 miesięcy, począwszy od dnia 01.01.2011r. do 30.06.2013r.
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7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca musi posiadać:
- aktualne na dzień składania ofert zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie,
- aktualne na dzień składania ofert zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia*- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 4 do SIWZ,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym* oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za
spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 4 do SIWZ,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 4 do SIWZ.
*Wykonawca 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 wykonaniu zamówienia.

2) Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Za spełnienie tego warunku Zamawiający
uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy - zał. nr 3 do
SIWZ oraz dokumentów określonych w pkt 6 ppkt 1 lit. c) SIWZ.
3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków o których mowa w pkt. 7 ust. 1) ogłoszenia o zamówieniu, i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 7 ust. 2) ogłoszenia o
zamówieniu, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 8 ogłoszenia o zamówieniu.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy,
b) warunki określone w ust. 1 lit. a) – d) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub
wszyscy Wykonawcy łącznie.
5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1. i 2 na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń i w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty,
o których mowa w pkt. 8 ogłoszenia o zamówieniu.
b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca
spełnia/nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w
dokumentach złożonych rzez wykonawcę.
c) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków udziału
w postępowaniu i wymagań określonych przez zamawiającego, 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 wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
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8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SIWZ.
c) aktualny odpis 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, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób
fizycznych wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP- zał. nr 5a) do SIWZ.
d) aktualne na dzień otwarcia ofert zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
e) aktualne na dzień otwarcia ofert zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed zwierzętami bezdomnymi, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.
2) w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia*, wykonawca dostarczy:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ .
3) W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym* oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia* wykonawca dostarczy:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
4) W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i
finansowej* zapewniającej wykonanie zamówienia należy dołączyć do oferty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
* W przypadku korzystania w zakresie pkt. 7 ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu z wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych
podmiotów – 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 wykonaniu zamówienia.

Uwagi:
1. W przypadku składania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć
odpowiednie dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie
rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), tj. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 1 lit. c)
SIWZ- składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że
nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum,
porozumienia na rzecz wspólnego wykonania zadania, itp.). W takim przypadku ich oferta musi spełniać
następujące wymagania:
a) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład
konsorcjum oddzielnie musi przedstawić:
•

•

oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(wg załącznika nr 5 do SIWZ),
aktualny odpis 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, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych wystarczające
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jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt. 2 ustawy PZP- zał. nr 5a) do SIWZ

W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument,
b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,
c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z
treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
d) Treść pełnomocnictwa (umowy konsorcjum) powinna dokładnie określać zakres umocowania pełnomocnika
(lidera Konsorcjum), oraz zawierać oświadczenia wszystkich członków konsorcjum o solidarnej
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
e) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 4 Uwag zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, zawierającą w swej treści, co najmniej następujące
postanowienia: zawiązanie porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania
umowy, wskazanie pełnomocnika konsorcjum, zapis o solidarnej odpowiedzialności
wszystkich członków konsorcjum za realizację zamówienia, zakaz zmiany członków
konsorcjum wspólnie realizującego dane zamówienia publiczne w trakcie jego realizacji).

9. Wymagania dotyczące wadium.
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.
10. Informacja na temat innych dokumentów, które winny zostać dołączone do oferty
Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz oferty – sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do
SIWZ,
2) wypełniony szczegółowy formularz cenowy– sporządzony według wzoru określonego w
załączniku nr 3 do SIWZ
3) zaakceptowany poprzez zaparafowanie każdej strony wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ.
11. Informacja o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12.
Informacja o udzielaniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena – 85%
b) czas reakcji na wezwanie – 15%
2) W kryterium „cena” Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez
Wykonawców.
a) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
b) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
oferowana wartość minimalna
wartość punktowa oferty w kryterium ceny = ____________________ ____________________ x 10
oferowana wartość
3) W kryterium „czas reakcji na wezwanie” Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższego czasu,
w którym przystąpi na terenie miasta do odłowienia zwierzęcia.
a) Oferta z najniższym czasem otrzyma maksymalną ilość punktów.
b) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
oferowany czas najniższy
wartość punktowa oferty w kryterium czasu = ____________________ ____________________ x 10
oferowana czas
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4) Ocena łączna oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium ceny i kryterium czasu reakcji.
5) Maksymalna liczba punktów do uzyskania łącznie w obu kryteriach wynosi 20.
6) Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. taką,
która w/w kryteriach uzyska najwyższą ilość punktów.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11, w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu) , w terminie do 22.12.2010r. do
godz. 1000,
2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu 22.12.2010r. do godz. 1030.
3) Otwarcie ofert jest jawne.
4) Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
5) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek
przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
7) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi
oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
SIWZ.
15. Termin związania ofertą.
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2) 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.
3) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej.
17.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zamówienia uzupełniające polegałyby na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
podstawowego, zdefiniowanego w pkt. 3 SIWZ.
3) Wielkość zamówień uzupełniających określa się maksymalnie jako 20% wartości zamówienia
podstawowego.
20.
Informacja dotycząca przewidywanych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty oraz określenie warunków zmian
1) Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
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a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
b) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania
ustalonego wynagrodzenia,
c) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części
umownego zakresu prac, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
wynagrodzenia umownego poprzez korektę po cenach i stawkach wynikających z formularza
cenowego Wykonawcy,
d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) cena netto
pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio
skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi
3) Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający
uzasadnienie dla ich wprowadzenia.
4) Jeżeli w toku wykonywania usługi zajdzie konieczność udzielenia zamówień dodatkowych lub
uzupełniających, spełniających warunki ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca
zobowiązuje się do ich wykonania na dodatkowe zamówienie Zamawiającego - zakres rzeczowy i
wynagrodzenie zostaną ustalone we wzajemnych uzgodnieniach.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1) W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP –
„Środki ochrony prawnej”.
2) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP 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 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 PZP.
3) Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. W
myśl art. 180 ust. 2 ustawy 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.
4) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 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.
7) W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8) 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.
9) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10) W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
przez Izbę wyroku lub Postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej
„orzeczeniem”.
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11) Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
12) Odwołanie winno być opłacone wpisem. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
13) Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14) 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.
15) 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.
16) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego w
odpowiedzi na wniesione odwołanie.
17) Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie
lub ustnie do protokołu.
18) W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba może umorzyć 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.
19) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 14 niniejszego pkt. siwz, nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy
20) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jaki i skutki dla jego zgłoszenia
zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy.
21) Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
22) Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do
sądu.
23) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej
informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o
tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w
zdaniu poprzedzającym nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
21.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej
Wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane jest w ramach środków własnych.
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22.
Informacje o przewidywaniu unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania w przypadku, o którym mowa
w art. 93 ust. 1a. ustawy PZP.
23.
Informacja o dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych
14.12.2010 r.
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Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta
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Izabela Dadoś
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