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ROZDZIAŁ  I   NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Zamawiaj ący:  

Gmina Ropczyce 

ul. Krisego 1 

39-100 Ropczyce 

Polska, woj. podkarpackie 

NIP 818 15 81 908, REGON 691581962 

Tel. +48 17 22 10 510 

Fax +48 17 22 10 555 

http://www.ropczyce.eu 

e-mail: kosydark@ropczyce.eu  

Godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 

ROZDZIAŁ  II  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I  DODATKO WE INFORMACJE 

1. Podstawy prawne 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o 
łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwot, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy 
Rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 
1650), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. 
U. Nr 282, poz. 1649). 

2. Informacje dotycz ące udzielania zamówienia: 

2.1. Zamówienia cz ęściowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. 

2.2. Zamówienia uzupełniaj ące i podwykonawstwo. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień 
uzupełniających. Zamawiający nie ogranicza podwykonawstwa w żadnym zakresie przedmiotu zamówienia. 

2.3. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramo wej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie 
ustanowi dynamicznego systemu zakupów.  

3. Informacje uzupełniaj ące: 
1) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa PZP" lub „PZP”, bez 
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
2) W sprawach nie unormowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie 
ustawa Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny. 
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

4) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną 
zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.  
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ROZDZIAŁ  III OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Wielko ść i zakres zamówienia : „Dostawa wyposa żenia kuchni w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej”.  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń kuchni i zaplecza gastronomicznego w 
budynku Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej adres: 39-105 Gnojnica 268 w zakresie i rodzaju określonym w 
dokumentacji (projekt budowlany) stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ, z uwzględnieniem uwag i zapisów zawartych 
w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział III SIWZ) oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej 
załącznik Nr 4 do SIWZ. 

1.2. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa wyposażenia określonego w wykazie dostaw objętych 
zamówieniem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, w tym dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa, 
ustawienie, zamontowanie, podłączenie do niezbędnych instalacji i uruchomienie urządzeń, a także dostawa 
pozostałych elementów wyposażenia wymienionych w tym wykazie. 

2. Dodatkowe informacje: 

2.1. W budynku wykonano instalacje wewnętrzne pod urządzenia wskazane w projekcie technologii, w związku z 
czym należy dopasować urządzenia do istniejących instalacji. W razie zastosowania urządzenia o innym podejściu 
instalacyjnym należy w ramach zamówienia dostosować instalację do wymagań technicznych urządzenia. 

2.2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy już zamontowanych urządzeń takich jak: kocioł warzelny (10.3), 
kuchnia 4 palnikowa (10.5), patelnia gazowa (10.4), okap kuchenny (10.7).  

3. Wymagania dotycz ące wykonania zamówienia: 

1/ Oferowane wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie noszące śladów uszkodzeń i 
użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie nie spełnia tego wymogu, Zamawiający 
odmówi odbioru części lub całości zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia wyposażenia wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie 
powtórzona. 

2/ Wykonawca zagwarantuje w ramach dostawy transport zamawianego wyposażenia we wskazane przez 
Zamawiającego miejsce, rozładunek oraz wniesienie wyposażenia. 

3/ W przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, 
przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu.  

4/ Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie posiadało certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do 
użytkowania lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowane wyposażenie spełnia wymagane prawem przepisy i 
normy. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru.  

5/ Wykonane zamówienie musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
musi spełniać normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm 
bezpieczeństwa.   

6/ Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE, 
oraz być zgodne z: 

Rozporządzeniem Unii Europejskiej UE 178/02 ustanawiającym ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące 
Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie żywności, 

Dyrektywą Unii Europejskiej UE 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych, 

Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.Nr 171, poz. 1225), 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w 
zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U.Nr 104, poz. 1096), 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 165, poz. 1650 z 2003 roku). 

7/ Wykonawca udziela gwarancji na wykonane zamówienie na okres minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru 
końcowego.  

8/ Zamawiający wymaga by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu - czas reakcji na 
zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może 
przekroczyć 3 dni roboczych, usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma 
zostać wykonana w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń 
serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub e-mail, 

9/ W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy niż określony w pkt. 8) czas na naprawę sprzętu, 
Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Sprzęt 
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zastępczy podstawiony zostanie nie później niż w ciągu kolejnego dnia roboczego od chwili zdiagnozowania 
awarii/usterki. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 

10/ Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do wydanego 
sprzętu przez Wykonawcę. Gwarancje, którymi objęty jest sprzęt liczone są od dnia podpisania protokołu odbioru 
przez obie strony. 

11/ Miejsce realizacji dostawy : Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej, 39-105 Gnojnica 268, gm. Ropczyce. Dostawa 
zostanie zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
14:00.  

12/ Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy faksem, 
telefonicznie lub e-mailem.  

4. Wszystkie nazwy własne użyte w opisie, określające typ produktu lub producenta, nazwy koloru z konkretnego 
katalogu czy zdjęcia konkretnego produktu zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie 
minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu.  

5. Dopuszcza się materiały i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Wykonawca oferując przedmiot 
równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, 
użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową 
specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany produkt ma 
nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe niż produkt określony przez Zamawiającego. 
Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza 
jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez 
zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy 
istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie 
konkretnego producenta.  

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych wskazujących na konkretnych 
producentów sprzętu, należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający uzna za spełniające jego wymogi takie 
wyposażenie, którego równoważność będzie oznaczać zachowanie takich samych osiągnięć (cech funkcjonalnych), 
we wskazanej konfiguracji. W przypadku złożenia oferty równoważnej, wymaga się aby cechy proponowanego 
sprzętu były spełnione tak samo lub lepiej jak w przypadku rozwiązania opisanego w SIWZ w niniejszym rozdziale 
oraz w dokumentacji stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawca, składający ofertę na dostawę wyposażenia, 
który jego zdaniem odpowiada cechom opisanym przez Zamawiającego przy użyciu nazw własnych, lub 
wskazujących na konkretnego producenta, musi udokumentować równoważność. Zamawiający nie ogranicza w tym 
względzie rodzaju dowodów przedstawionych przez Wykonawców w celu udokumentowania równoważności.  

Dostawa mebli kuchennych, sprzętu AGD oraz drobnego sprzętu kuchennego 

CPV: 

39 14 10 00-2 Meble i wyposażenie kuchni 

39 22 10 00-7 Sprzęt kuchenny 

51 54 20 00-3 Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu 

 

ROZDZIAŁ IV  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia:  do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

ROZDZIAŁ V  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



 

 

6 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku 
składając odpowiednie oświadczenie. 

2) posiadania wiedzy i do świadczenia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie, co najmniej jednej dostawy, której przedmiot i wartość jest porównywalna/zbliżona do przedmiotu i 
wartości dostawy oferowanej do wykonania w niniejszym postępowaniu oraz udokumentuje należyte wykonanie tych 
dostaw:  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym o raz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku 
składając odpowiednie oświadczenie. 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku. Zamawiający  uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku 
składając odpowiednie oświadczenie. 

3.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, natomiast warunki 
określone w ust. 2 pkt. 2 muszą spełniać łącznie. 

Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja 
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

4. Ocena spełnienia warunków udziału w post ępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i  
oświadcze ń złożonych przez wykonawc ę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.  

 

ROZDZIAŁ  VI WYKAZ O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP 
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 

1/ Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 
do SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających 
ofertę wspólną. 

2/ wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw 
lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w wykaz. 

2. Wykonawca 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 zobowiązanie 
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tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i określonych w 
Rozdziale V ust. 2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
PZP, zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, iż w stosunku 
do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, o ile podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą 
następujących dokumentów: 

1/ Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ (w przypadku 
wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lu b więcej Wykonawców w ofercie 
musi by ć złożony przedmiotowy dokument dla ka żdego z nich) , 

2/ Aktualnego odpisu 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 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku 
wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lu b więcej Wykonawców w ofercie 
musi by ć złożony przedmiotowy dokument dla ka żdego z nich) . 

3/ listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy PZP, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ  (w przypadku 
wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lu b więcej Wykonawców w ofercie 
musi by ć złożony przedmiotowy dokument dla ka żdego z nich) . 

5. Wykonawcy zagraniczni. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI ust.. 4 pkt. 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości; 

2) Dokument, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt.1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy  odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 
Zamawiający żąda dołączenia do oferty: 

- próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają być dostarczone, których autentyczność musi zostać 
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, 

7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z 
wyjątkiem pełnomocnictw o których mowa w Rozdziale X ust. 7 zdanie 2, które należy składać w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na 
zasobach których polega wykonawca składający ofertę, przedkładane przez wykonawcę lub te podmioty kopie 
dokumentów dotyczących każdego wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA S IĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w 
formie pisemnej,  za pomocą faksu lub drog ą elektroniczn ą (art. 27 ustawy PZP). 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, 



 

 

8 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane  za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.  

3. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do 
Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. 

4. Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres Zamawiającego zamieszczony na pierwszej stronie i w 
rozdziale I SIWZ z dopiskiem „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostaw ę wyposa żenia kuchni w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej” Znak :  
RG.271.11.2013. 

5. Zamawiający udzieli odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania wykonawców nie później niż na dwa dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego  nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zmiana terminu otwarcia ofert nie 
wpływa na bieg tego terminu.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z wykonawcami. 

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest p. Katarzyna 
Kosydar, pok. Nr 8 Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, tel. + 48 17 22 10 565, faks: + 48 17 
22 10 555, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.30, adres poczty elektronicznej: kosydark@ropczyce.eu. 

 

ROZDZIAŁ VIII  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ X    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, wykaz dostaw 
objętych zamówieniem stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (w tym 
oświadczenia, załączniki itp. M.in. na drukach stanowiących załączniki Nr 5-8 do SIWZ), określone w rozdziale VI 
niniejszej SIWZ. 

2. Formularz ofertowy wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami w tym wykaz dostaw objętych 
zamówieniem na zał. Nr 2 do SIWZ, powinny być wypełnione przez wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej 
specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie 
dotyczy”. 

3. Cena ofertowa (brutto) musi być wpisana do formularza oferty i podana słownie i cyfrowo. Cena ta ma stanowić 
sumę cen za poszczególne elementy wyposażenia określone przez wykonawcę w wykazie dostaw dołączanym do 
oferty. Wszystkie wartości w wykazie oferowanych dostaw oraz cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

3. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały 
waloryzacji. 

4. W przypadku planowanego powierzenia podwykonawco m części zamówienia nale ży to wskaza ć w ofercie 
(wskazuj ąc nazw ę podwykonawcy oraz zakres zamówienia przewidziany d o wykonania przez 
podwykonawc ę). 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. 
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
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6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

8. Osoby fizyczne (przedsi ębiorcy) winni oznaczy ć osob ę wykonawcy firm ą zgodnie z wymaganiami art. 43 4 

Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsi ębiorcy oraz „wyró żnikiem” je żeli jest u żywane. 

9. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”) z 
zastrzeżeniem  ust. 6 i 7 niniejszego rozdziału. 

10.Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym 
dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

11. Każdy Wykonawca powinien złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia oferty. 

12. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

13. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. Ponadto, 
wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentacji. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

14. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 

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

16. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) powinna być 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 
Urząd Miejski w Ropczycach 

ul. Krisego 1 
39-100 Ropczyce 

oraz oznaczona w następujący sposób: 
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostaw ę wyposa żenia kuchni w Zespole Szkół w Gnojnicy 

Dolnej”, Znak RG.271.11.2013 
oraz „nie otwiera ć przed 04.11.2013 r., godz. 11.00” 

 
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy, oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy. 

17. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt.19, Zamawiający nie będzie ponosić 
żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 

18. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące 
tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 
poz. 1503 ze zmianami)”. 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty: 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert oraz muszą być złożone w 
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, w odpowiednio opisanej kopercie/ opakowaniu z 
dopiskiem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

 

ROZDZIAŁ XI  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć: w Urzędzie Miejskim w Ropczycach: 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1 sekretariat ( pokój  
nr 208), do dnia 04.11.2013 r., do godz. 10.30. 

2.  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego. 
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3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją 
określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. 
Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2013 r., o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ropczycach, ul. 
Krisego 1, 39-100  Ropczyce,  Pokój Nr 109  (Sala Obrad).   

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni ć lub wycofa ć ofert ę. 

6. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

9. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy 
"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

10. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany 
zostaną dołączone do oferty. 

11. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda obecnym informacje dotyczące: 

1)  stanu i ilości złożonych ofert; 

2)  nazwy i adresy Wykonawców oraz zaoferowane ceny zawarte w otwieranych ofertach. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

12. Informacje, o których mowa w pkt. 8 i 11 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

ROZDZIAŁ XII  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca oblicza cenę oferty, wypełniając wszystkie rubryki tabel (koszt dostawy wszystkich elementów 
wyposażenia objętych zamówieniem) zawartej w wykazie dostaw stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, podsumowuje 
koszt dostawy wszystkich elementów wyposażenia objętych niniejszym zamówieniem a następnie wynik ten wpisuje 
cyfrowo i słownie na formularzu oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

3. Podana w ofercie cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu umowy, jaka zostanie 
zawarta po wyborze oferty, w tym m.in. koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, wniesienia do właściwych 
pomieszczeń, montażu, podłączenia do wymaganych instalacji, uruchomienia, gwarancji jakości przedmiotu 
zamówienia. 

4. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku. 

 

ROZDZIAŁ XIII  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I  SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna będzie 
przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wg 
wzoru: 

Kryteria   Znaczenie kryterium 
Cena brutto   waga 100% 
 

najniższa z oferowanych cen  
C = ------------------------------------------------------ x 100 

cena oferty ocenianej 
2. Obliczenia będą prowadzone do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który 
uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 
niniejszego rozdziału. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 100. 

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych. 
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4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie. 

ROZDZIAŁ XIV INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 

1/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 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 założyli 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, 

3/ wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

4/  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1, 
również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, 
Zamawiający żąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego okazana została umowa 
regulująca współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia 
postępowanie. 

9. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców zgodnie z art. 93 
ust.3 ustawy PZP. 

 

ROZDZIAŁ XV  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVI  Istotne dla stron postanowienia, któr e zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umow y albo wzór umowy, je śli zamawiaj ący wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umow ę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunka ch. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość n/w zmian umowy: 
1/ Jeżeli z toku realizacji robót nastąpi konieczność zmniejszenia ilości dostaw (na wniosek Zamawiającego) to 
wielkość wynagrodzenia ryczałtowego ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwotę podaną przez Wykonawcę w 
załączniku do oferty za dostawę elementu wyposażenia, który nie będzie dostarczany. 
2/ zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena ulegnie zmianie w 
ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów. 
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ROZDZIAŁ XVII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1.  W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dziale VI 
ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 5 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 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 przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 


