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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WAROTSCI PONIśEJ 5.150.000,00 € 

 
 
 
1. Zamawiający: 

GMINA PRZYSTAJŃ – URZĄD GMINY PRZYSTAJŃ 

42-141 PRZYSTAJŃ  ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 

tel. 034/3191153 fax. 034/3191732 

REGON 000548689  NIP 574-10-69-370 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z dnia 20 listopada 2007 r., poz.1655 ze 
zmianami) oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, przepisy ustawy -Kodeks cywilny. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest  
Przebudowa drogi dojazdowej do pól STANY – ŁUGI RADŁY 
2.1 Zakres rzeczowy obejmuje: 
Roboty pomiarowe 418.0 m 
Wykonanie koryta na głębokość 20,0 cm 
Warstwa dolnej podbudowy z tłucznia grubości 15,0 cm 
Górna warstwa podbudowy z tłucznia grubości 10,0 cm 
Warstwa wyrównawcza grubości 6,0 cm z destruktu bitumicznego 
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
Utwardzenie poboczy na szerokości 0,5m warstwą tłucznia grubości 10,0 cm. 

2.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 45.23.31.23-7, 45.23.32.20-7, 45.23.32.26-9 

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i uproszczona dokumentacja projektowa-kosztorysowa. 
Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia. 

Zamawiający informuje, iŜ nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy 
 
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a)  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień 
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b)  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w ciągu ostatnich trzech 
lat zrealizowali co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia  

c)  Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia. 
d)  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy posiadający 

uprawnienia budowlane 
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iŜ w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest moŜliwe 
po upływie terminu składania ofert, chyba, Ŝe ich nie uzupełnienie skutkowałoby uniewaŜnieniem 
postępowania. 

Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 
5. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta 
musi spełniać następujące wymagania: 

a) Wykonawcy przedłoŜą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres waŜności 
umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kaŜdego z nich, 
sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). 

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 moŜe 
wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłoŜone oddzielnie wraz z ofertą. 

d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),  

e) Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w 
miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum. 

 
7.Przygotowanie oferty. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art. 93 
ust. 4 ustawy. 

Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

KaŜda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 
 
8.Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

• wypełniony formularz ofertowy [załącznik nr 1] 
• dowód wpłaty wadium, 
• szczegółowy kosztorys ofertowy (wg załączonego przedmiaru robót), 
• umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli dotyczy 
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• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

• oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 oraz art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych [załącznik nr 2] 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 
( wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

• aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert); 

• wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych związanych z budową lub przebudową 
drogi (min.2 inwestycje), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – referencje 

• wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,  
a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności 

• dokumenty potwierdzające, Ŝe kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w zakresie kierowania 
robotami budowlanym w branŜy drogowe oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające członkowsko  
w Okręgowej Izby InŜynierów 

Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Brak jakiegokolwiek z wyŜej wymienionych dokumentów, lub złoŜenie dokumentu w niewłaściwej formie 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
 
9.Osoby uprawnione przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami. 

1. Grzegorz Sokołowski – Urząd Gminy Przystajń ul. Częstochowska 5, tel. 034/3191153 w. 25 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz w/w dokumentów i informacji drogą elektroniczną, na 
adres e-mail: drogi@gminaprzystajn.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.  

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie złoŜone w siedzibie Zamawiającego nie później niŜ na 
3 dni przed terminem składania ofert. 

Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania. 
 
10.Modyfikacja treści SIWZ oraz treści dokumentów SIWZ. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŜe 
zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuŜy termin 
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŜe 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 

O kaŜdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŜdego z uczestników postępowania. 
W przypadku, gdy zmiana będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający moŜe przedłuŜyć termin 
składania ofert. 
11. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Składanie ofert. 

Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Przystajń 
ul. Częstochowska 5, sekretariat /pokój Nr 16/ do dnia 17.11.2008r. do godz. 1100. 

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy naleŜy zaadresować: 
Urząd Gminy Przystajń 
42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5 
Oferta na wykonanie " Przebudowa drogi dojazdowej do pól Stany – Ługi Radły” 
Nie otwierać przed dniem: 17.11.2008r., godz. 1100 

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

Konsekwencje złoŜenia oferty nie zgodnie z w / w opisem ponosi oferent. 
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonych ofert pod 
warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed 
terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. 
 
Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŜenie 
pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na 
zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŜonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie 
będą otwierane. 
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 
13. Tryb udzielania wyjaśnień. 

KaŜdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego.  

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert.  

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.  
 
14.  Wadium 
 

Ustala się wadium w wysokości 1500,00 zł /słownie: tysiąc pięćset 00/100 złotych/, które naleŜy wnieść przed 
upływem składania ofert  w jednej z form podanych poniŜej: 
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- pieniądzu 
 - poręczeniach bankowych 
 - gwarancjach bankowych 
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych 
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia  
  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
  /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216,  poz. 1824/ 

Wadium wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy Krzepice Oddział Przystajń Nr konta 95825010392103000000130002 w tytule wpisując 
„Wadium – Przebudowa drogi dojazdowej do pól Stany – Ługi Radły” 

Przelew powinien być dokonany z takim wyprzedzeniem, aby Bank mógł go potwierdzić przed upływem 
terminu wpłaty wadium.  

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
 - odmówił podpisania umowy 
 - nie wniósł naleŜytego zabezpieczenia wykonania umowy 
 - zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 
 
16. Zabezpieczenie wykonania zadania 

Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania przedmiotu zamówienia 
w wysokości 5% oferowanej ryczałtowej ceny brutto w jednej z następujących form: 
- pieniądzu  
- poręczeniach bankowych  
- gwarancjach bankowych  
- gwarancjach ubezpieczonych  
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy winno być nieodwołalnie, bezwarunkowe i płatne przez Wykonawcę na 
pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 

Gwarancje bankowe stanowią zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz słuŜy do pokrycia roszczeń z 
tytułu gwarancji jakości.  

Strony ustalają ,Ŝe: 
- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie z umową wykonania robót, 
- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości  

Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy. 
Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego. 

W przypadku, jeŜeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 2 pkt 1, 
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie najpóźniej w terminie wprowadzenia zmian do 
umowy. 

17. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17. 11. 2008r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy 
Przystajń ul. Częstochowska 5, sala konferencyjna. 

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 
otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek. 

Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w 
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postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być 
udostępniane.  

Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta 
zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika postępowania. 

ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować 
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
18.Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

Oferta musi zawierać cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. całkowity koszt robót 
budowlanych określony na podstawie przedmiaru robót i uproszczonej dokumentacji projektowej oraz wszelkie 
inne koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia. 

Kosztorys załączany przez Wykonawcę do oferty przygotowany w wersji szczegółowej, ma charakter 
informacyjny (pomocniczy na etapie rozliczeń z Wykonawcą) dla Zamawiającego a pomocniczy w ustaleniu 
ceny ofertowej dla Wykonawcy. Wszelkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany do zakresu kosztorysu w 
stosunku do wyjściowego przedmiaru robót (stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ) nie zwolnią Wykonawcy z 
obowiązku wykonania całego zakresu zamówienia za podaną w ofercie cenę ryczałtową 

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN. 

 
19. Kryteria oceny oferty. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

-  cena ofertowa  100 %, 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyŜej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 

Oferta najtańsza z pośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.  

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły 
 

(Cn /Caf.b.) x 100 %  =  liczba punktów 
      

gdzie: 
Cn – najniŜsza cena spośród ofert nie odrzuconych 
Caf.b – cena oferty badanej nie odrzuconej 
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny  

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. 
 
19. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.  

a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoŜy, ofertę najkorzystniejszą z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego a o wyników wyborze oferty 
zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy uczestnicy postępowania. 

c) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.  
Termin ten moŜe ulec zmianie w przypadku złoŜenia protestu przez któregoś z wykonawców.  
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania protestacyjno-odwoławczego. 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 
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Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca ma prawo złoŜyć protest w terminie siedmiu dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeŜeniem, iŜ protest dotyczący 
postanowień SIWZ wnosi się nie później niŜ trzy dni przed upływem terminu składania ofert. 

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną pozostanie bez rozpatrzenia. 
Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. 

Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie pięciu dni od daty jego wniesienia. Brak 
rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uwaŜa się za jego oddalenie. 

Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu 
odwołania Zamawiającego. 

Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis. 

Dowód uiszczenia wpisu naleŜy dołączyć do odwołania. 

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze 
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu 
arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis Zamawiającemu.  
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a takŜe wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.  

21. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeksie Cywilnym.  

Załączniki : 

• Formularz oferty [załącznik Nr 1 do SIWZ] 
• Oświadczenie [załącznik Nr 2 do SIWZ] 
• Projekt umowy [załącznik Nr 3 do SIWZ] 
• Przedmiar robót [załącznik Nr 4 do SIWZ] 
 
 
 
 
 
Przystajń, dn. 27 paŜdziernik 2008r. 


