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Dostawa minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu

Zawartość dokumentacji :

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Formularz „OFERTA” wraz z załącznikami – Zał. Nr 2 do SIWZ;
3. Projekt umowy – Zał. Nr 3 do SIWZ
Październik, 2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. ZAMAWIAJĄCY :
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut
Sonina 251 B
37 - 100 Łańcut
NIP 815-11-93-030
tel/fax. 17 224 15 92
www.gminalancut.pl
zamowieniapubliczne@gminalancut.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne na w/w dostawę udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /tj. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm./. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Data wszczęcia postępowania – 08-10-2013 r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fabrycznie nowej minikoparki z
hydraulicznie rozsuwanymi gąsienicami wraz z fabrycznie nową przyczepą do jej przewozu
wyposażoną w burty i najazdy spełniającą parametry techniczne dla dostarczonej minikoparki.
2. Charakterystyka techniczna przedmiotu dostawy - minikoparka :
1. Rok produkcji -2013.
2. Szerokość z gąsienicami zsuniętymi nie więcej niż 980 mm.
3. Szerokość z gąsienicami rozsuniętymi nie mniej niż 1300 mm.
4. Szerokość gąsienic gumowych nie mniej niż 230 mm.
5. Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 15,5 do 19 KM.
6. Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydatku nie mniejszym niż 46 l/min.
7. Masa robocza nie mniejsza niż 1750 do1850 kg.
8. Układ elektryczny 12V: rozrusznik, akumulator, alternator.
9. Instalacja hydrauliczna do młota wyburzeniowego na ramieniu koparki.
10. Maksymalna głębokość kopania nie mniej niż 2800 mm.
11. Obrót wysięgnika w jedną stronę min 50°, w drug ą min 75°.
12. Prędkość jazdy nie mniej niż 3 km/h.
13. Zdolność pokonywania wzniesień nie mniej niż 30°
14. Kabina: ogrzewana, zamykana z otwieranymi szybami. Przednia szyba z
wycieraczką i spryskiwaczem. Posiadająca certyfikaty ROPS i FOPS
15. Mocowanie umożliwiające podnoszenie maszyny.
16. Łyżka koparkowa: 250-300 mm, 500 - 600 mm, skarpowa 1000 mm.
17. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne
18. Lemiesz spycharkowy.
19. Światło robocze na wysięgniku i kabinie.
20. Światło ostrzegawcze barwy żółtej typu LED na kabinie operatora.
21. Gwarancja 5 lat lub 2000 mtg.
Wyposażenie:
1. Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. Deklaracja zgodności CE.
3. Katalog części zamiennych.
4. Trójkąt ostrzegawczy.
5. Gaśnica.
6. Smarownica.
7. Apteczka.

3. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące elementy:
- dwie osie hamowane o nośności min.1300kg każda,
- burty,
- najazdy,
- zaczep kompletny atestowany ze sterownikiem hamulca o dopuszczalnym obciążeniu 2700 kg.,
- koło podporowe, podpory stabilizujące śrubowe 2 szt.,
- przestrzeń ładunkowa (podłoga) wykonana ze sklejki wodoodpornej,
- koło zapasowe, pasy transportowe 2 szt.,
- powinna posiadać świadectwo homologacji i certyfikat CE.
- gwarancja min. 12 miesięcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny mobilny z czasem reakcji do 24
godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie.
5. Do oferty należy załączyć kopie dokumentów z danymi technicznymi minikoparki oraz
przyczepy.
6. Dostawa obejmuje przeszkolenie 2 pracowników w zakresie obsługi dostarczonej minikoparki
wraz z przyczepą do jej przewozu – przy przekazaniu maszyny Zamawiającemu.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia wynosi: 14 dni od daty zawarcia umowy.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzieleniu zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp
/Zał. Nr 1 do Oferty/.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Ocena spełniania warunku prowadzona
oświadczenia./Zał. Nr 1 do Oferty/

będzie

na

podstawie

załączonego

do

oferty

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jednej dostawy
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty
dokumentów tj. wykazu wykonanych dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. /Zał. Nr 3 do Oferty/

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp
/Zał. Nr 1 do Oferty/.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Ocena spełniania warunku prowadzona
oświadczenia./Zał. Nr 1 do Oferty/

będzie

na

podstawie

załączonego

do

oferty

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp
/Zał. Nr 1 do Oferty/.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Ocena spełniania warunku prowadzona
oświadczenia./Zał. Nr 1 do Oferty/

będzie

na

podstawie

załączonego

do

oferty

2. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być
przedstawione w oryginale
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie
załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady:
spełnia/nie spełnia
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI SIWZ.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP ( Zał. Nr 1 do Oferty );
2. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP ( Zał. Nr 2 do Oferty );
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw (przynajmniej 1 dostawa) w okresie ostatnich trzech lat (tj. w roku 2010, 2011,
2012) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz
którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest
wykonywana należycie ( Zał. Nr 3 do Oferty );
Dowodami, o których mowa wyżej są:
1) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231).

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw,
określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817).
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w
punkcie 4 SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.

Wszystkie dokumenty należy wpiąć według ww. kolejności.
5. Wykonawcy wnoszący oferty wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:
- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów należy dołączyć do oferty;
- oferta podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika powinna zawierać
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI. ust. 2,3 oddzielnie dla każdego partnera,
pozostałe wspólnie;
6. Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, winien przedstawić w
odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ ust. 2,3.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1.- ust. 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument, o którym mowa w pkt 7 ust. 1 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Inne dokumenty:
1. Wykonawca powinien wskazać zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ ( Zał. Nr 4 do Oferty );
2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych albo oświadczenie, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – (Zał. Nr 5 do Oferty)
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Zamawiający zastrzega formę pisemną – jako sposób porozumiewania się, składania wniosków,
oświadczeń, oferty.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
sprawy techniczne - p. Dariusz Surmacz w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7°° do 14°°
tel. 17 224 15 92
sprawy proceduralne – p. Elżbieta Balawejder w dniach od poniedziałku do piątku w godz.
7°°do 14°° tel. 17 225 15 92

Materiały przetargowe można otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy
Łańcut
Sonina 251 B 37-100 Łańcut w godzinach pracy Zakładu lub na stronie internetowej
www.bip.gminalancut.pl
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie wymagane
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem
terminu składania ofert.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej + zewnętrznej kopercie, które:
- będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w pkt I specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
- będą posiadać oznaczenia: „Oferta na: Dostawę minikoparki wraz z przyczepą do jej
przewozu”.
oraz opatrzone klauzulą: Nie otwierać przed: 17.10.2013 r. godz. 12:00
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna powinna dodatkowo posiadać
nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej
opóźnienia.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie
zamówienia jest jawne. Jeśli Wykonawca chciałby, aby część jego oferty nie została ujawniona
innym uczestnikom postępowania, powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż
stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa (np. w odrębnej kopercie oznaczonej
napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”).
2. Koperta powinna zawierać ofertę na załączonym do SIWZ formularzu oraz załączniki tj.
dokumenty wymagane w pkt VI SIWZ.
3.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
7. Wykonawca winien zgromadzić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty na własny koszt.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem
składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego.
11. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie długopisem czytelnie, nieścieralnym atramentem i w języku polskim.
12. Oferta winna być przygotowana w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie
zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez wykonawcę lub opieczętowane
pieczątką imienną osoby upoważnionej i pieczątką firmową.

13. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być
dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
14. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez niego na dane zadanie.
15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli
powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie
musi być oznaczone „zmiana” lub „wycofanie”.
16. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin i miejsce składania ofert: 17.10.2013 r. do godz. 11:30
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sonina 251 B 37-100 Łańcut /pok. księgowość/
Termin i miejsce otwarcia ofert: 17.10.2013 r. godz. 12:00
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sonina 251 B 37-100 Łańcut
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena ofertowa winna w sobie zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
Cena za przedmiot zamówienia –100 %
Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
Cena najniższa
Cena =―――――――― x 100 pkt
Cena badana
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną
punktację
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w pkt 1.a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia
wszystkich wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymagane
XVI. UMOWA
1. Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie
określonym w art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie

wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania. Umowa
zostanie zawarta wg projektu umowy stanowiącego Zał. Nr 3 do SIWZ.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można
było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.
W szczególności mogą być to:
a) działanie siły wyższej;
b) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności
zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz
przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej tj. Odwołanie z zakresie określonym w art. 179 , Skarga do sądu zgodnie z art.
198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
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