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Rozdział I. Zamawiający: 
 
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, zarejestrowana              
w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000186615, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 
2040000711, Regon 192993561, o kapitale zakładowym 69 171 000,00 zł, posiadająca status 
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez: 
 

1. Macieja Lisickiego – Prezesa Zarządu 
2. Jerzego Wiatra – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych 

 

Rozdział II. Postępowanie 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
dalej jako „RODO (UE)”, realizowany jest poprzez oświadczenie zawarte w Załączniku nr 8 do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że 

1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (UE), nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,                 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (UE), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia tego postępowania. 

Rozdział III. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego żurawia na podwoziu 
samochodowym  do obsługi tramwajów przez Pogotowie Techniczne. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. 

3. Kody CPV: 42414000-1 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig. 

4. Termin wykonania zamówienia wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

 

Rozdział IV. Oferty częściowe, zamówienia podobne, opcja 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych, opcji oraz zamówień 
podobnych. 

 



Rozdział V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                          
z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności 
określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 z zastrzeżeniem, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa                  
w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 
3-6, a także art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu: 

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca wykaże, że posiada środki na koncie lub 
zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000 zł; 

2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) 
wykonał co najmniej 2 dostawy żurawi samochodowych (przez żuraw samochodowy należy 
rozumieć urządzenie dźwigowe na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie 
skonstruowanym podwoziu samojezdnym, używane do prac przeładunkowych                                            
i montażowych). 

 

Rozdział VI. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum): 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                              
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do 
wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy                     
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących 
wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 126 ust. 2 
ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące 
potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być 
złożone wspólnie. 

7. Wykonawcy wspólnie występujący załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które 
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.  

9. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną, odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.  

 



Rozdział VII. Udostępnienie zasobów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                               
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

2. Wykonawca polegający na udostępnianych zasobach przedstawi wraz z ofertą zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę                                   
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa: 

1) zakres dostępnych wykonawcy podmiotu udostępniającego 

2) sposób i okres udostępnienia i wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego  

3. Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej tj podpisane podpisem elektronicznym 
kwalifikowanym przez osoby reprezentujące podmiot udostępniający zasoby. Jeżeli zobowiązanie 
zostało wystawione jako dokument papierowy – wykonawca składa elektroniczną kopię 
dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie 
następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Wzór zobowiązania 
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

4. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawcę polegającego na 
zasobach podmiotu udostępniającego, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia,                        
o którym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia 
podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia 
podmiotu udostępniającego.  

 

Rozdział VIII. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe. 

1. Zamawiający stosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust 1 ustawy Pzp oraz 
korzysta z rozwiązania wskazanego w art. 139 ust 2 ustawy Pzp. Poniżej wskazane JEDZ oraz 
podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone na wezwanie Zamawiającego przez 
wykonawcę wezwanego do ich złożenia na podstawie art. 126 ust 1 lub 2 ustawy Pzp. Nie jest 
wymagane ich złożenie wraz z ofertą.  

2. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych                 
w ust. 3 niniejszego rozdziału przez: 

1) wykonawcę,  

2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez 
każdego z wykonawców 

3) w przypadku polegania na udostępnionych zasobach –przez podmiot udostępniający zasoby. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga złożenia: 

1) JEDZ zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. W zakresie warunków udziału                              
w postępowaniu w części IV JEDZ wystarczające jest zaznaczenie sekcji alfa, 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 5 do SWZ, 



3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; W przypadku zalegania                    
z opłacaniem podatków lub opłat -  dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności, 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,                  
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności, 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku 
gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga 
złożenia odpisu. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

1) zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego rozdziału, zaświadczenia 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego 
rozdziału, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 
lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury. 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 
się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio 
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 2 niniejszego 
ustępu stosuje się. 

4) Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową przedkłada dokument 
potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych 



prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.  

5. Jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych                            
w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – wykonawca przedkłada dowody, 
wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust 2 ustawy Pzp 
(samooczyszczenie). 

6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga 
złożenia: 

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie 
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

2) wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                            
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Oświadczenie JEDZ powinno być sporządzone w formie elektronicznej (z podpisem 
elektronicznym kwalifikowanym). 

5. Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                             
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) tj: 

1) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż wykonawca (np. 
właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument elektroniczny – 
wykonawca przekazuje ten dokument, 

2) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż wykonawca (np. 
właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument papierowy  – 
wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność                             
z oryginałem, 

3) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. wykonawcę, wystawcę referencji) 
w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje się ten 
dokument, 

4) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. wykonawcę, wystawcę referencji) 
jako dokument  papierowy  – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym 
kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (członek konsorcjum, 
podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą).  

8. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym wykonawca przekazuje wraz                          
z tłumaczeniem na język polski.  



10. Jeżeli w dokumentach podane są wartości w walucie innej niż złoty polski zamawiający dokona 
przeliczenia po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Rozdział IX. Podwykonawstwo  

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji 
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową 
realizację zamówienia. 

 

Rozdział X. Wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł. 

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu 
powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądz, 

2) gwarancja bankowa, 

3) gwarancja ubezpieczeniowa, 

4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 
poz.310 ze zm.) 

4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 95 1240 1268 1111 0010 5767 4785 
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg znak sprawy 
520.261.1.10.2021.IGC”. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.  

5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej 
tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 
gwaranta lub poręczyciela. 

6. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium 
na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne 
co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia 
zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

7. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.  

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Wymagania ogólne 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz 
oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

3. Ofertę Wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami 
reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



 

Zawartość oferty 

6. Oferta składa się z: 

1) Formularza Ofertowego; Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, 

2) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 
zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, o ile wykonawca polega na takich zasobach 
w celu wykazania spełnienia warunków,  

3) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, Zamawiający nie wymaga 
złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych 
elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEiIDG, a w przypadku innych baz – wskazanych 
przez wykonawcę w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są 
dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę 
do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski, 

4) Pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie                        
(w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum), 

5) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem), 

6) W przypadku wykonawców występujących wspólnie – oświadczenia, z którego wynika, które 
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego, pełnomocnictwa lub przedmiotowe środki dowodowe 
powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie tj: 

1) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony (np. organ administracyjny 
lub sądowy) jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje ten dokument, 

2) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony (np. organ administracyjny 
lub sądowy) jako dokument papierowy  – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię 
dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

3) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostępniający zasoby, 
mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje 
się ten dokument, 

4) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostępniający zasoby, 
mocodawca) jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię 
dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym 
kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (członek konsorcjum, 
podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą), a w przypadku pełnomocnictwa poświadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca. 

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Sposób złożenia oferty 

10. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być podpisane 
podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby (w tym z uwzględnieniem 



wskazanych powyżej wymagań dotyczących zobowiązania podmiotu udostępniającego, 
pełnomocnictw lub przedmiotowych środków dowodowych).  

11. Oferta powinna zostać złożona na platformie udostępnionej przez zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gait 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa: 

12. Jeżeli Wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające 
tajemnicę przedsiębiorstwa należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie 
zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji 
powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać,                            
w szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny 
lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentów podlegających 
ujawnieniu. 

13. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa.  

 

Rozdział XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

1. Ofertę należy złożyć  do:  22.04.2022 r.  godz. 9.30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 r.  godz.10.30 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 
otwarcia ofert. 

4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 20.06.2022 r.. Pierwszym dniem terminu 
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

Rozdział XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/gait w zakładce „Postępowania” pod nazwą dostępną w tytule 
SWZ. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,                                         
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy 
https://platformazakupowa.pl/pn/gait poprzez formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” 
dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej (dostępny na 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 
(adres: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) dostępne na stronie Platformy.  

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl 
określone zostały w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej dla Wykonawców. 

5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty określone zostały                            
w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie Platformy. 



6. Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
specyfikacji  połączenia,  formatu  przesyłanych  danych  oraz  kodowania i oznaczania  czasu 
przekazania danych określają: Regulamin  Internetowej  Platformy  Zakupowej  oraz Instrukcja 
składania  oferty  dla  Wykonawcy dostępne  pod adresami wskazanymi w ust. 3 niniejszego 
rozdziału,  w  których  określono  w szczególności że: 

1) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system; 

2) Za dzień przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się dzień ich przekazania do Zamawiającego wraz z w graniem paczki podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie 
przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona; 

3) Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności rekomenduje wykorzystanie 
formatów: .pdf; .doc; .xls; .jpg;   

4) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: 
.7Z, .zip. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go 
za wiążący; 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składnia ofert/ wniosków. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią 
oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie 
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców”. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert                          
w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, pod warunkiem, że wniosek                  
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 
dni przed upływem terminu składania ofert.  

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 10 niniejszego 
ustępu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami  niezbędnymi do należytego przygotowania                     
i złożenia ofert. 

12. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa                      
w pkt 10 niniejszego ustępu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ, o którym mowa w ust. 10 niniejszego rozdziału. 



14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów 
niniejszej SWZ. 

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  udostępnia bez ujawniania źródła zapytania 
na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gait na stronie danego 
postępowania, w sekcji Komunikaty. 

16. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, w trybie art. 135-137 ustawy Pzp, z zachowaniem 
drogi porozumiewania się określonej w ust. 15 niniejszego rozdziału. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu poczty 
elektronicznej podanego w ofercie. 

18. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami oraz do składania wyjaśnień na 
piśmie są: 

1) w sprawach merytorycznych: Kierownik Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz – Piotr 
Myca, tel. +48 693-898-077, myca@gait.pl; 

2) w sprawach formalnych:  Z-ca p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych –  Anna Otawa- 
Tarakan, przetargi.pzp@gait.pl; 

3) związane z procesem złożenia oferty/wniosku: Centrum Wsparcia Klienta 
platformazakupowa.pl, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

 

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza ofertowego.  

2. Cena całkowita oferty musi wynikać z sumy wartości wszystkich pozycji Formularza ofertowego, 
powiększonej o podatek VAT.  

3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza. 

4. Cena obejmuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,                  
z uwzględnieniem opłat i podatków.  

5. Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wykonawca 
obowiązany jest podać w ofercie: 

1) Informacji, że wybór tej oferty prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego                         
u zamawiającego, 

2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku, 

4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie 
miała zastosowanie. 

6. Jeżeli wybór składanej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług zamawiający dla 
celów oceny oferty w kryterium cena doliczy kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 

 

Rozdział XV. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni oferty z zastosowaniem następujących kryteriów oceny ofert: 

1) Cena z wagą 90 % 

mailto:cwk@platformazakupowa.pl


2) Gwarancja z wagą 10 % 

2. W kryterium „Cena” oceniana będzie całkowita cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z wzorem 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑏𝑎𝑑

× 90 

gdzie:  

C    – ocena punktowa oferty w kryterium „Cena” 

Cmin – oferta z najniższą ceną 

Cbad –  cena badanej oferty 

3. W kryterium „Gwarancja” oceniana będzie długość zaoferowanego okresu gwarancji na cały 
przedmiot zamówienia. 
Oferta, w której wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy lub więcej, otrzyma 10 pkt. 
Oferta, w której wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.  
Pozostałe oferty zgodnie z wzorem: 
 
  G bad – G min 
    G     =   ---------------------    x 10  
           G max – G min 
 
Gdzie: 
G       - ocena punktowa oferty w kryterium „Gwarancja” 
G bad  -  liczba miesięcy gwarancji zaoferowana w badanej ofercie 
G max  - liczba miesięcy udzielonej gwarancji maksimum  60   
G min   - liczba miesięcy udzielonej gwarancji minimum 36  

4. Punkty otrzymane przez daną ofertę w kryteriach zostaną zsumowane. Oferta z najwyższą liczbą 
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

Rozdział XVI. Kolejność podejmowania czynności przez zamawiającego  

1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 
ustawy Pzp. 

2. Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie                       
z art. 223 ustawy Pzp. 

3. Po ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp 
wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków 
dowodowych. 

 

Rozdział XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu 
gwarancji, w wysokości 2% ceny całkowitej oferty. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy                          
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
Zamawiający uzna za wniesione, po wpływie wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 



1) W pieniądzu - wpłaty należy dokonać w formie przelewu na konto 95 1240 1268 1111 0010 
5767 4785 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy – znak sprawy 520.261.1.10.2021.IGC 

2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) W gwarancjach bankowych, 

4) W gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                    
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz należy zdeponować przed zawarciem 
umowy w Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, Dział 
Zamówień Publicznych (p. nr 19) w godzinach: 7:30 – 14:30 w formie oryginału dokumentu,                       
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub przekazać w formie elektronicznej                         
(tj. z podpisem elektronicznym kwalifikowanym). 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi                    
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

10.  Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wartości 
zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

 

Rozdział XVIII. Istotne postanowienia umowy 

1. Załącznik nr 7 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zawierają informacje w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych zgodnie z RODO (UE).  
 

Rozdział XIX. Formalności, jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  



- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, 
na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/gait na stronie danego postępowania w sekcji 
„Komunikaty”. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy Pzp, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, jeżeli w postępowaniu o udzielenia zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie.  

 

Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcom oraz innym 
podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz  dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym  na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  

3.  Odwołanie przysługuje na: 

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

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

3)  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający 
był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie zawiera: 

1)  imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 
poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 
posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 
ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 
posiadania; 

5)  określenie przedmiotu zamówienia; 



6)  wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7)  wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp; 

8)  zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9)  żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 
dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

5. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej 
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  przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi 
unijne, w terminie: 

1) 10 dni od dnia  przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia  przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1 
niniejszego ustępu.  

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 515 ust. 2  ustawy 
Pzp. 

10. Odwołanie  w przypadkach innych niż określone w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału wnosi się                           
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty 

Załącznik nr 3 – JEDZ 

Załącznik nr 4–  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 



Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik nr 7 – Projekt Umowy 

Załącznik nr 8 – Obowiązek informacyjny RODO 

 
 


