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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zakup 2 
samochodów osobowych.

Podstawa prawna: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej w 
dalszej części dokumentu „ustawą Pzp" (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

numer postępowania: SZ.272.1.2021

dokument podpisany elektronicznie przez Barbarę Żuk – p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska 

Kraków, dnia 9 czerwca 2021 r.



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie;
Adres siedziby: Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków
Telefon: +48 (12) 422 48 95
E-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
Adres strony internetowej: http://krakow.pios.gov.pl/

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
http://krakow.pios.gov.pl/.

III. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy Pzp.

IV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 samochodów osobowych dla Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

2. Kod WSZ: 34110000-1 – samochody osobowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zamówienie nie jest podzielone na części.

VI. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – do 15 dni od daty zawarcia umowy.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
Specyfikacji. 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowanie się z 
Wykonawcami.

1. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w 
ustawie, stosownie do rodzaju i przedmiotu niniejszego postępowania (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp).

2. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XV SWZ, a także 
pełnomocnictwa, składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego, są składane za 
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.

3. Przekazywanie między Zamawiającym, a Wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub 
innych informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda ze Stron, na żądanie 
drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu określonego 
w SWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- tematy merytoryczne – Katarzyna Wiatrowska: tel. 573 009 988, adres poczty elektronicznej: 
k.wiatrowska@krakow.pios.gov.pl, w godzinach od 9:00 – 14:00; 
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- tematy proceduralne – Bogusława Czyż – nr tel. +48 12 312 52 09, wew. 15, adres poczty 
elektronicznej: przetargi@krakow.pios.gov.pl, w godzinach  od 11.30:00 – 15:30.

6. Pytania dotyczące treści SWZ można kierować pisemnie do Zamawiającego drogą elektroniczną na 
adres: przetargi@krakow.pios.gov.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą.  

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 

wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ. W celu przeprowadzenia oceny ofert w 
niniejszym postępowaniu oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ  (lub zgodnie z jego treścią).

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 

którejkolwiek kartki.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
7. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 
parafowane lub podpisane przez wykonawcę i opatrzone datami ich dokonania. 

9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski.

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1913), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy. Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 
wskazanej ustawy zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 
spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 
mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

11. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będzie uwzględnione. 
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12. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym 
egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

13. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

OFERTA

na zakup 2 samochodów osobowych
Nie otwierać przed 18 czerwca 2021 r. godz. 10:00

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 
opisane w sposób wskazany w ust. 13 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”.

15. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem 
„Zastrzeżona część oferty”.  

XI.  Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5, do godziny 9:30 
dnia 18 czerwca 2021 r.

2. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 31-011 

Kraków, Pl. Szczepański 5.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie 

terminu składania ofert.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XII. Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 1 przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.   

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ.  

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w ust. 1, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. 

XIII. Podstawy wykluczenia z postępowania.
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

XIV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. 
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 

XV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez 
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: 
 formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ;
 oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SWZ;
 oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności 

zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie 
informacje) – jeżeli dotyczy,

 pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z 
dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG).

2. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca 
powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 



3. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa 
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie 
przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca dokona modyfikacji ww. wzorów formularzy, treść sporządzonej 
oferty, pod rygorem jej odrzucenia, musi zawierać wszystkie informacje wymagane w formularzach, 
o których mowa w ust. 5. 

5. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp). 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wyrażona w złotych polskich wpisana na formularzu oferty. 
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe oraz uwzględni konsekwencje 

rachunkowe dokonanych poprawek w następujący sposób: 
 w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do 

dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona 
przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następująca zasadę: 
podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym trzecia cyfra po 
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1 grosz. Jeżeli 
trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje pominięta a druga cyfra po przecinku nie ulegnie 
zmianie,

 w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia – jeżeli obliczona cena 
oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo 
podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia 

 w przypadku mnożenia cen jednostkowych i ilości sztuk – jeżeli obliczona wartość nie odpowiada 
iloczynowi ceny jednostkowej oraz ilości sztuk, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę 
jednostkową. 

3. Wysokość wynagrodzenia brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w SWZ. 

4. Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje 
rozliczeń w walutach obcych. 

5. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 
a w szczególności podatek VAT.  

6. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. 

7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy. 

8. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmienionej ustawą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 
ze zm.), zgodnie z zapisami w art. 108a ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm 
podzielonej płatności. (tzw. MPP).  

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposób oceny ofert.  

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1. cena 80 %
2 wielkość emisji CO2 20 % 
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1. Sposób oceny oferty:
1.1. Sposób obliczania punktów za kryterium cena:

Ocena punktowa oferty „x” = cena oferty najniższej/cena oferty badanej × 100 × znaczenie 
kryterium (0,8)

1.2. Sposób obliczenia punktów w kryterium wielkość emisji CO2:
Ocena punktowa oferty „x” = wielkość emisji CO2 oferty najniższej/wielkość emisji CO2 oferty 
badanej × 100 × znaczenie kryterium (0,2)

Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych w kryterium „cena” i  w 
kryterium „wielkość emisji CO2”(maksymalnie 100 punktów).

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych na 
podstawie ustalonych kryteriów.

3. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
8. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności 

uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1913) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070).

XVIII.  Informacja o formalnościach, jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w 
terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨ .  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 3 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert 
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie. 

6. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania: 
 informacji niezbędnych do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska,  adresy e-mail, numery 

telefonów uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, 
koordynacji, realizacji umowy, itp.; 

 formularza ofertowego w wersji edytowalnej; 
 umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu 

do oferty); 
 projekt umowy o podwykonawstwo (jeżeli dotyczy); 
 umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej);
 podania ceny netto za realizację umowy oraz wysokości podatku VAT; 
 podania adresu e-mail, telefonu lub faksu pod którym Zamawiający będzie mógł zgłaszać braki 

ilościowe i jakościowe oraz będzie przekazywał zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad w okresie 
gwarancji.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.



1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na:  

 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 
się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  
 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.  
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1575 ze zm.)  o apelacji, 
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
"sądem zamówień publicznych".  

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

11. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp. 

XX. Postanowienie końcowe 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

XXI. Załączniki do SWZ

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia z 
postępowania,

2. formularz oferty,
3. wzór umowy,
4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
5. klauzula RODO.
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