
Rzeszów, 16.09. 2019 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  

z 2018 r.  poz.  1986 j.t.  z późn. zmianami), zwana dalej ustawą Pzp. 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :  

 

Dostawa autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób  

poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej w Ropczycach 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO    

 

Zamawiający: 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej  

Adres zamawiającego: 

ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, www.caritas.rzeszow.pl 
e-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl 

Telefon: 17 852 16 58, fax, 17852 86 60 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Pzp.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty ustalonej na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (art. 29 ust.1) 

 

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 

34.12.10.00-1 Autobusy i autokary 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu  

18-to miejscowego (tj. kierowca +  17 miejsc) przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w tym także poruszających się na wózkach ( możliwość zamocowania  

co najmniej 2 wózków) o następujących parametrach:   

1)  autobus fabrycznie nowy z 2019 r., dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 

na wózkach, 

2)  autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i 

dokumenty            dopuszczenia do ruchu,  

3)  autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, 

4)  autobus  przystosowany do przewozu osób  min. 18 osobowy (tj. 17 miejsc siedzących  

+ 1 miejsce kierowca)  wyposażony w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy 

demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia  dwóch stanowisk w autobusie do 



równoczesnego przewozu osób na wózkach  plus atestowane mocowania na wózek 

inwalidzki,  

5)   dwa komplety pasów bezpieczeństwa w autobusie z homologacją do mocowania 

wózków, 

6)   platforma wewnętrzna montowana na stałe przy drzwiach tylnych z łatwym 

demontażem, 

7)  fotele pasażerskie tapicerowane, odchylane z regulowanymi oparciami, podłokietnikami 

i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, każdy fotel z możliwością szybkiego 

demontażu i montażu  

 

8)  nadwozie: 

a)  całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe (drzwi w kabinie pasażerskiej prawe 

przesuwne z dodatkowym wysuwanym elektrycznie stopniem przeszklone o 

szerokości minimum 1200 mm, tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, kąt 

otwarcia 225°), szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane    i podgrzewana 

przednia szyba, 

b)  długość całkowita pojazdu powyżej  6700 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek 

zewnętrznych minimum 2100 mm, wysokość całkowita minimum 2500-2674 mm,  

rozstaw osi minimum 3750 mm,  wysokość przestrzeni pasażerskiej min.1800 mm, 

 

c)  lakier metalizowany (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym proponowany w 

kolorze srebrnym ) 

d)  lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, 

f)   przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne i światła wsteczne 

(przednie światła automatyczne z wycieraczkami i czujnikami deszczu), światła do 

jazdy dziennej LED, 

 

 

9)      silnik: 

a)   silnik diesla wysokoprężny  o pojemności min. 2000 cm3, 

b)   moc silnika minimum 170 KM, 

c)   skrzynia biegów manualna 6 biegowa, 

d)   układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

 

10)      bezpieczeństwo: 

a)    układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy, 

b)    hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy, 

c)    system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub 

równoważny spełniający podobne zadania, 

e)    elektroniczny układ  stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający podobne 

zadania, 

f)    poduszki powietrzne min. czołowe kierowcy i pasażera  

g)   immobiliser, 

i)    kamera cofania, 

j)    czujniki parkowania przód i tył oraz boczne 

k)   chlapacze przód i tył 

l)  koła stalowe 16”  z oponami letnimi  i kołpakami + dodatkowy komplet kół 

zimowych (opony + felgi) 

 

 11) pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi,  



 

12)  wnętrze pojazdu: 

a)   wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1830 mm, 

b)   zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem, 

c)   poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, 

d)   lusterko wsteczne wewnętrzne, 

e)   wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej z trójpunktowymi pasami 

bezpieczeństwa,   

f)    siedzenie kierowcy  z regulacją wysokości z regulacją podparcia odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi  atestowanymi               pasami 

bezpieczeństwa i podłokietnikiem, regulacja fotela w 4 kierunkach 

g)   podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, 

h)   pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką z materiału łatwego do utrzymania w 

czystości, 

i)    uchwyty dla osób z niepełnosprawnością przy drzwiach bocznych przesuwnych  

       ułatwiające wsiadanie i wysiadanie 

 

j)    półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym 

i indywidualnym) plus zabezpieczenia  przed przemieszczaniem się bagażu 

k)   oświetlenie przedziału pasażerskiego, 

l)   oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej, 

m)   elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich, 

n)    radioodtwarzacz AM/FM z kolorowym dotykowym wyświetlaczem min. 8” plus 

głośniki w przedniej i tylnej części autobusu, odczyt MP3, 2xgniazdo USB,  

o)   w przypadku przewozu 2 osób na wózkach  możliwość przewozu minimum 11 osób 

na siedzeniach pasażerskich + 1 kierowca, 

p)    klimatyzacja manualna przód, tył, 

r)   niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z 

dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego + alarm 

obwodowy (przystosowanie do rozruchu w temp. -29 °C i drugi akumulator) 

 

13)  zbiornik paliwa: minimum 70 l,   

14)  warunki gwarancji:  

a)   gwarancja przedłużona min. 140 tys. przebiegu i minimum 84 miesiące,  

b)   gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy,  

c)   gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 6 lat,  

d)   pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim,  

15)  wymogi dodatkowe: 

 a)   autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem,  

b)   homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h,  

c)   tachograf cyfrowy,  

d)   szybkościomierz ze skalą w kilometrach,  

e)   wskaźnik temperatury zewnętrznej,  

f)   wskaźnik wypalania cząstek stałych lub wskaźnik potrzeby wypalenia cząstek stałych, 

g) pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik 

hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,  

 h)   dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, 

 i) przyciemniane szyby.  

  



Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, 

homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób 

niepełnosprawnych.  

  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  (art.36 ust. 1 pkt.4)  

  

Termin wykonania zamówienia  ustala się  na 6 grudzień 2019 r.  

  

V. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  (art.22,art 36 ust.1  

pkt 5)  

  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1.1) posiadania  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania; 

1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;   

1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ustawy.  

2. Ocena dokonana będzie w sposób spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych  

dokumentów potwierdzających spełnienie przez   Wykonawcę warunku posiadania wiedzy  

i doświadczenia.   Uznaje się, że Wykonawca spełnia warunek posiadania  wiedzy i  

doświadczeni, jeśli udokumentuje zrealizowanie dostawy nowego autobusu lub mikrobusu  

dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  

z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów  (np.  

protokołów dostaw, referencji itp. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane  

należycie o wartości powyżej 100 000,- zł (słownie zł.: sto tysięcy). 

 

3. Uwaga:   

3.1. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo należy  przedłożyć wraz z ofertą.  

3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się wówczas odpowiednio do wykonawców 

występujących wspólnie.  

3.3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przedłożyć 

zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców.  

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ  

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art.25,art.26, art.36 ust.1 pkt 6)  

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu 

wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  



1) wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie                  

z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów                

( np. protokołów dostaw, referencji itp. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały 

wykonane należycie (wzór-zał. nr 4);  

2) oświadczenie o spełnieniu warunków  wynikających z treści art. 22 ust 1 ustawy 

(wzór-zał nr 2 ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy PzP należy przedłożyć:  1) aktualny odpis w właściwego rejestru, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp   wystawiony  nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert. 

 

           2) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie    

zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.( wzór –zał nr3). 

Jeśli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w §2 ust.1 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 j.t. z późn. zm.) 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości  Dokumenty  należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

(art.9,art. 36ust.1 pkt 7,art. 38).  
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim                                    

z zachowaniem formy pisemnej.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem lub drogą 

elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. Dopuszczalna jest również forma pisemna.  

3. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie formalno 

prawnej jest Pan Bartosz Grabowy tel. 604 301 339. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art.36ust.1 pkt.8, art.45,art.46)    
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art.36ust.1 pkt 9,art.85)  

  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz  z upływem terminu składania ofert.  

  

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (art.36 ust.1 pkt 10,art. 82)  



  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4. Każda strona oferty powinna być  podpisana  przez osobę/osoby/ upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

5. Do oferty należy dołączyć dokument, którego wynikać będzie uprawnienie do 

podpisania oferty np. odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert. Dokument należy dołączyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie.  

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie /kopertach/ i oznaczyć w taki sposób 

aby nie budziło to wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia przez 

osoby nieupoważnione.   

8. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis:  

 

Oferta na „Dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich” 

Nie otwierać przed dniem 25.09.2019  r. godz. 10.00.  

 

9. Wszystkie strony oferty należy trwale spiąć i ponumerować.  

 

  

  

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   (art.36 ust. 

1pkt 11,art. 82, art.84,  art.86  

  

1. Oferty należy składać do dnia 25.09.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie  

Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2019 r. o godz. 10:30. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  ( art.36 ust.1 pkt 12)  

  

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Podana cena oferty musi zawierać podatek 

VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

zarówno  z przedmiaru robót,  jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia. Ceny należy 

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

  

  

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ           PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH           KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (art.36 

ust.1, pkt. 13, art.87, art. 90,art.91)   

Kryterium wyboru oferty jest cena.  

  

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki określone w SIWZ zostanie 

dokonana ocena ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena brutto - 100% 



Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. 

Inni Wykonawcy odpowiednio mniej według poniższego wzoru: 

 Cp = (Cn x l00)/Cb   gdzie:  

Cp - wartość punktowa oferty  

Cn – najniższa oferowana cena brutto  

Cb - całkowita cena badanej oferty  

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji                         i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

  

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ,JAKIE POWINNY BYĆ 

SPEŁNIONE          PO WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY                 

W SPRAWIE         ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art.36 ust.1pkt 14,1,art.92, 

art. 94, art. 23)  

 

1.Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

1.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni. 

1.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności. 

1.4 Unieważnieniu postępowania –podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

3. Dotyczy konsorcjum:  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym 

mowa w rozdziale XV pkt. 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania 

Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy 

konsorcjum)–należy przedłożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, 

   

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO         

WYKONANIA UMOWY (art.147-151)  

  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ         

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA          

PUBLICZNEGO (art.36, ust 1 pkt. 16)  



  

 Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do 

niniejszej specyfikacji.   

  

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH           WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA                   

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA    (art.36ust.1 pkt. 17,art.179-193)  

  

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawcy  

przysługuje prawo złożenia odwołania wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby: 

1)w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 

art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 

art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

Odwołanie wobec treści ogłoszenie o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 

wnosi się: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8. 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZACE SKŁADANIA OFERT CZĘŚĆIOWYCH 

i WARIANTOWYCH   (art.36 ust 2 pkt 1 i pkt 4)  

  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   

   

XIX. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH     (art.36 

ust 2  pkt.3, art. 67 ust.1 pkt6)  
 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających                                    

i dodatkowych.  

  

XX. INFORMACJE DODATKOWE  

  



1. Do spraw nie ujętych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy                   

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 j.t. 

z późn. zm.),  

2. W związku z tym, że w postępowaniu Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać 

informacje faxem. Wykonawca powinien podać                   w ofercie aktualny numer 

faxu i poczty elektronicznej.  

  

 

 

        Zatwierdzam  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią:  

1) Oferta  

2)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

3)  Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia  

4)  Wykaz dostaw  

5)  Wzór umowy 


