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Załącznik nr 3 
do „Regulaminu ...” wprowadzonego Zarządzeniem nr 28/2010 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
 

 
 

TREŚĆ OGŁOSZEŃ I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

§ 1. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera w szczególności: 
1) nazwę (firmę),  adres, stronę internetową i e-mail zamawiającego; 
2) określenie trybu zamówienia; 
3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych; 
4) termin wykonania zamówienia; 
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków, a także znaczenie tych warunków w przetargu ograniczonym; 
6) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert - w przetargu 

ograniczonym; 
7) informację na temat wadium; 
8) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
9) miejsce i termin składania ofert; 
10) termin związania ofertą; 
11) informację o dodatkowej aukcji, jeżeli zamawiający przewiduje jej przeprowadzenie; 
12) informację o zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje 

udzielenie takich zamówień. 
 
§ 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wybranego wykonawcy; 
2) siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wybranego wykonawcy; 
3) uzasadnienie wyboru wykonawcy; 
4) nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty; 
5) punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 
§ 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ zawiera w szczególności: 

1) nazwę (firmę), adres zamawiającego oraz adres poczty elektronicznej; 
2) tryb udzielenia zamówienia; 
3) opis przedmiotu zamówienia; 
4) termin wykonania zamówienia; 
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych 

warunków; 
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami; 

8) wymagania dotyczące wadium; 
9) termin związania ofertą; 
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10) opis sposobu przygotowywania ofert; 
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
12) opis sposobu obliczenia ceny; 
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy; 

17) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
18) informację o dodatkowej aukcji i trybie jej przeprowadzenia, jeżeli zamawiający 

przewiduje przeprowadzenie takiej aukcji; 
19) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień. 
 

§ 4.  W postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem i zapytania  
o cenę SIWZ może zawierać jedynie wybrane elementy wskazane w § 3 w zakresie 
niezbędnym dla otrzymania kompletnej i prawidłowej oferty. W postępowaniach 
prowadzonych w trybie z wolnej ręki zamawiający nie tworzy SIWZ. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ jednak nie 
później niż na 4 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. 
 
§ 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
 
§ 6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 
 
§ 7. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści SIWZ po upływie terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, które 
prowadziłyby do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 


