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Mikołajki, dnia 05.06.2019r. 
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Dział I  

Przepisy ogólne 

 

§1 

1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień sektorowych przez Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, których wartość szacunkowa jest niższa niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 w zw. z art. 35 ust.3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). 

2. Wg stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego regulaminu, kwoty o których mowa w ust.1,  

wynoszą: 

1) 443 000 euro dla dostaw i usług oraz 5 548 000 euro dla robót budowlanych, 

2) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych wynosi 4,3117. 

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa bądź przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy, zastosowanie 

mają przepisy ustawy.  

4. Regulamin obowiązuje wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz wszystkich 

pracowników i współpracowników zamawiającego, bez względu na formę łączącej ich 

współpracy.  
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§2 

Znaczenie pojęć użytych w regulaminie: 

1. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2018, poz. 

1986 ze zm.). 

2. Regulamin - niniejszy regulamin. 

3. Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. siedzibą w Mikołajkach. 

4. Kierownik zamawiającego - Zarząd zamawiającego, z wyłączeniem pełnomocników przez 

niego ustanowionych. 

5. Wykonawcy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia. 

6. SIWZ - zatwierdzona przez zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

w której zamawiający określa zasady i warunki udzielania zamówienia. 

7. Zamówienia - zawierane umowy odpłatne pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane wskazane w §1 ust. regulaminu. 

8. Zamówienia sektorowe - zamówienia, o których mowa w art.132 ust.1 ustawy.  

9. Dostawy - nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może 

obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. 

10. Usługi - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. 

11. Roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art.2c ustawy lub obiektu budowlanego, 

a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

12. Cena - cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1830 ze zm.) 

13. Wartość zamówienia - całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od 

towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością na podstawie 

przepisów art.32-35 ustawy, w szczególności mając na względzie zakaz dzielenia zamówienia 

na części i zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

14. Najkorzystniejsza oferta - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo oferta z najniższą ceną lub 

kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. 

15. Oferta częściowa - oferta przewidująca, zgodnie z treścią SIWZ, wykonanie części 

zamówienia. 

16. Oferta wariantowa - oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, 

odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia. 

17. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od 

pracy z zastrzeżeniem, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę 

lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

 

Dział II 

Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

 

§3 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

2. Zamówienia powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 

uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 

i środków służących osiągnięciu założonych celów, jak również w sposób umożliwiający 

https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art(3)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
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terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

4. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w ustawie. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7. Udzielenie zamówienia winno być dokonane po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

8. Zamówienie udzielane jest wyłącznie wykonawcy, który zostanie wybrany na zasadach 

określonych w regulaminie. 

9. Koszty związane z prowadzoną procedurą udzielania zamówień zaliczane są do kosztów 

własnych zamawiającego. 

10. Kierownik zamawiającego może dla danego zamówienia powołać komisję przetargową lub 

odstąpić od jej powołania. W każdym z wariantów, zamawiający zapewnia sprawne 

prowadzenie postępowania, indywidualizację odpowiedzialności za wykonywane czynności 

oraz przejrzystość prac. 

 

§4 

1. Jeżeli zamówienie obejmuje jednocześnie dostawy, usługi lub roboty budowlane, do 

udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego 

wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. 

2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich 

wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót 

budowlanych. 

3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi polegające na rozmieszczeniu 

lub instalacji, montażu dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego 

zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 

 

§5 

1. Zamówienie może być udzielone w trybie: 

1) zapytania ofertowego,  

2) przetargu nieograniczonego, 

3) przetargu ograniczonego, 

4) negocjacji z ogłoszeniem,  

5) negocjacji bez ogłoszenia, 

6) zamówienia z wolnej ręki, 

7) zapytania o cenę, 

2. w oparciu o bezpośrednie stosowanie ustawy, w tym przepisów dotyczących przetargu 

niegraniczonego także w procedurze odwróconej.  

3. Decyzję o wyborze trybu, w którym będzie prowadzone postępowanie, podejmuje kierownik 

zamawiającego. 

 

§6 

1. Dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jest dzień zamieszczenia ogłoszenia 

w przypadku postępowania w trybie przetargowym lub dzień zaproszenia do składania ofert 

w przypadku postępowań w pozostałych trybach. 

2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, 

pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. 
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3. Oświadczenia, 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 zwrotnie potwierdzona. 

4. Udokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia służy protokół zamówienia. 

5. Całość dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

przechowywana jest przez zamawiającego przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje dokumentację przez cały czas trwania umowy. 

 

§7 

1. W ogłoszeniu o zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie jasnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie wymagającym ogłoszenia, zamawiający 

zamieszcza na swojej stronie internetowej. Zamawiający może dodatkowo opublikować 

ogłoszenie o zamówieniu na innej dowolnej stronie internetowej, a także zamieścić je na 

stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego, 

2) określenie trybu zamówienia,  

3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ, a także wysokość opłaty, 

jeżeli udostępnienie SIWZ jest odpłatne,  

4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o 

możliwości składania ofert częściowych, 

5) informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej,  

6) termin wykonania zamówienia, 

7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, 

8) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

9) informację na temat wadium, 

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie, 

11) miejsce i termin składania ofert i język, w jakim muszą być sporządzone, 

12) termin związania ofertą, 

13) miejsce i termin otwarcia ofert, 

14) wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami, 

15) informację o przewidywanym zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług 

lub robót budowlanych. 

4. Ogłoszenie o postępowaniu oraz zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu winno 

zawierać informację, iż postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z regulaminem. 

 

Dział III 

SIWZ 

 

§8 

1. SIWZ sporządza się dla zamówień dokonywanych w trybie przetargu. W pozostałych 

trybach, zamawiający nie ma obowiązku sporządzenia SIWZ. 

2. SIWZ zawiera co najmniej: 

1) informację, iż postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin, 

2) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, 

3) tryb udzielenia zamówienia, 

4) opis przedmiotu zamówienia, 

5) termin wykonania zadania, 
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6) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 

7) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie, 

8) warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji, jeżeli są ustalone, 

9) podstawy wykluczenia, 

10) wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone oraz brak podstaw wykluczenia,  

11) wymagania dotyczące wadium, 

12) termin związania ofertą, 

13) opis sposobu przygotowywania ofert, 

14) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 

15) opis sposobu obliczenia ceny, 

16) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert 

w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, 

17) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy, 

18) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

19) projekt umowy, 

20) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia, 

21) informację o przewidywanym zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług 

lub robót budowlanych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień, 

22) wskazanie osób uprawnionych i sposobu porozumiewania się zamawiającego 

z wykonawcami. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części SIWZ na stronie internetowej, jeżeli 

nałożył na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, 

udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

zamawiający określa w SIWZ środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji 

oraz wskazuje sposób uzyskania tych informacji.  

4. O ile zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania zamówienia bądź jego części przez 

podwykonawców, żąda od wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw 

podwykonawców. 

5. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego od dnia ogłoszenia 

o zamówieniu bądź zaproszenia do składania ofert do upływu terminu składania ofert. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu wyznaczonego do składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie połowy terminu 

wyznaczonego do składania ofert, lub dotyczy udzielonych już wcześniej wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza zapytanie i wyjaśnienia 

na stronie internetowej zamawiającego. 
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10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej oraz 

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 

11. Zmiana treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału 

w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ potrzebny jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje 

o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej. 

13. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje mu SIWZ, jednak nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zamawiający może żądać opłaty za SIWZ 

pokrywającą koszty jej druku oraz przekazania. 

 

§9 

1. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, 

umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. 

2. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

3. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, 

2) aspekty społeczne, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia, 

4) aspekty innowacyjne, 

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia, 

6) serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, 

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.  

 

 

Dział IV 

Wykonawcy 

 

§10 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia 

zainteresowania. 

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców 

środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający 

ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 

wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

§11 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio dla wykonawców, o których mowa 

w ust.1. 

4. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w ust. 1, została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

§12 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek 

wskazanych przez zamawiającego. Możliwość wykluczenia musi być przewidziana w treści 

ogłoszenia oraz w SIWZ i następuje na zasadach i w okolicznościach wskazanych przez 

zamawiającego. 

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

§13 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, chyba, że 

zamawiający zastrzeże w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona 

podwykonawcom. 

2. Obowiązki wykonawcy w zakresie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom 

reguluje ustawa. 

 

§14 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

w szczególności potwierdzających spełnienie warunków wymaganych przez zamawiającego. 

2. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza 

aktualne na dzień składania oferty lub wniosku oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ.  

 

§15 

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania , w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby , warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji , zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w §14 ust.1 regulaminu. 

2. Na żądnie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcz a informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu, o którym mowa w §14 ust.1. 

3. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni,  aktualnych na dzień złożenia, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust.1. 

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.  

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
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podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, bądź też oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą uzasadnione wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu bądź też zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bądź też zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania.  

 

§16 

1. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez zamawiającego 

ponosi wykonawca. 

2. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, w tym pełnomocnictwa, składane są w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do złożenia 

oferty. 

3. W zakresie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 

ważności oraz formy, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzieleni zamówienia stosuje się zapisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze 

zm.). 

 

Dział V 

Przetarg nieograniczony i ograniczony 

 

§17 

1. Podstawowym trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony i ograniczony. 

2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 

publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy. 

3. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 

ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału 

w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. 

4. Ogłoszenie o przetargu zamawiający publikuje się w sposób określony w § 7 regulaminu. 

 

§18 

1. W trybie przetargu nieograniczonego zamawiający wyznacza wykonawcom termin składania 

ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, z tym, że termin ten nie 

może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten 

może być skrócony, jednak nie mniej niż do 7 dni. 

2. W ogłoszeniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego zamawiający określa liczbę 

wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. 

3. Zaproszenie do udziału w przetargu ograniczonym kieruje się do takiej liczby wykonawców, 

którzy zapewnią wybór najkorzystniejszej oferty i uczciwą konkurencję, nie mniej niż 5 i nie 

więcej niż 20. 
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4. Jeżeli liczba wykonawców , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , jest większa 

niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców 

wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.  

5. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach 

zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: 

1) jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa 

niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, 

którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków, 

2) jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 

mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania 

ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 

6. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego 

z postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Zamawiający w ogłoszeniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego wyznacza 

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń, 

z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia. 

8. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie, 

zamawiający niezwłocznie zwraca wniosek.  

9. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można się zapoznać 

przed upływem terminu na ich składanie.  

10. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcom SIWZ oraz 

wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

 

§19 

W przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca warunki 

określone przez zamawiającego, postępowanie uważa się za ważne, a zamawiający może udzielić 

zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie. 

 

 

Dział VI 

Zapytanie ofertowe 

 

§20 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jeżeli zachodzi, co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały 

złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, 

2)  zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy,   

3) przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych 

standardach jakościowych, 

4) nie można określić szczegółowych cech zamawianych usług lub dostaw w taki sposób, aby 

umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego.  

2. To tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający: 

a) zaprasza wykonawców do składania ofert wstępnych i negocjuje warunki zamówienia 

z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert lub, 

b) negocjuje warunki zamówienia z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie 

zaprasza ich do składania ofert lub, 

c) zaprasza wybranych przez siebie, co najmniej trzech wykonawców, do złożenia ofert. 

3. Forma zapytania ofertowego jest dowolna i może być stosowana z zachowaniem formy 

pisemnej, elektronicznej lub faksem. 
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4. Termin składania ofert wraz z ceną nie może być krótszy niż trzy dni od dnia ogłoszenia lub 

zaproszenia. 

5. Zapytanie ofertowe zawiera, co najmniej: 

1) opis przedmiotu zamówienia, 

2) opis kryteriów wyboru oferty wstępnej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert – jeżeli cena nie jest jedynym kryterium oceny, 

3) termin wykonania zamówienia, 

4) miejsce oraz termin składania ofert wstępnych zawierających cenę, 

5) miejsce, termin i formę negocjacji z zamawiającym; 

6) sposób i forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, 

7) dodatkowe wymagania związane z wykonaniem zamówienia. 

 

§21 

1. Etap negocjacji może być prowadzony, według uznania zamawiającego. Dopuszcza się formę 

pisemną i ustną.  

2. Zamawiający decyduje w ilu etapach będzie prowadzone postępowanie, o czym winien 

poinformować wykonawców. 

3. Negocjacje mogą być prowadzone indywidualnie z każdym z wykonawców lub w formie 

publicznej licytacji. 

4. Zamawiający uprawniony jest do negocjacji ceny oferty jak i innych warunków zamówienia. 

5. W czasie negocjacji zamawiający zobowiązany jest jednakowo traktować wszystkich 

wykonawców. 

6. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej 

strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Treść 

negocjacji obie strony zobowiązane są zachować w tajemnicy. 

7. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami 

są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 

8. Zamawiający prowadzi negocjacje do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku 

porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, rozwiązanie lub rozwiązania 

najbardziej spełniające jego potrzeby.  

9. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany, opisu 

przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz 

warunków umowy. 

 

§22 

1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełnili wymagania 

w ofertach wstępnych lub, z którymi prowadził negocjacje. 

2. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej: 

1) SIWZ lub informację o dokonanych zmianach,  

2) informację o miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert, 

3) informację o terminie związania ofertą. 

3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu  

niezbędnego na jej przygotowanie i złożenie. 

4. W przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca warunki 

określone przez zamawiającego, postępowanie uważa się za ważne, a zamawiający może 

udzielić zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie. 

 

 

Dział VII 

Zamówienie z wolnej ręki 

 

§23 
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Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela 

zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 

 

§24 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,  jeżeli zachodzi, co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę: 

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów, 

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak 

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; 

c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej; 

2) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów 

udzielenia zamówienia; 

3) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo 

przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone 

ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy 

wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie 

zostały w istotny sposób zmienione; 

4) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego 

na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 

obliczaniu jego wartości; 

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, 

zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana 

dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub 

rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby 

zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co 

powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 

techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; 

6) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w 

związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo 

upadłościowym; 

7) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 

771); 

8) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu lub zapytania 

ofertowego, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone; 

9) ze względu na istotny interes Spółki, po przedstawieniu okoliczności uzasadniających 

konieczność udzielenia zamówienia i zatwierdzeniu ich przez Zarząd Spółki. 

 

§25 

https://sip.lex.pl/#/document/16887605?cm=DOCUMENT


Strona 12 z 18 

Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania, w  tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia. 

 

 

Dział VIII 

Zapytanie o cenę 

 

§26 

1. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie 

o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. 

2. Zapytanie o cenę może być stosowane, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi 

powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. 

3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę zapraszając do składania 

ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej działalności dostawy 

lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia uczciwą konkurencję oraz 

wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej jednak niż 3. 

4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić. 

5. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

6. Zamówienia udziela się wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z wykonawcą w przypadku, gdy tylko 

jedna oferta jest ważna. 

 

Dział IX 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

§27 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ  lub zaproszeniu do składania ofert. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Kierownik zamawiającego niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

7. Dniem otwarcia ofert jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje o liczbie otrzymanych ofert, 

w tym ofert złożonych po terminie. 

9. Podczas otwarcia ofert podaje się następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 

informacje dotyczące ceny lub kosztu i innych istotnych elementów oferty (m.in. termin 

realizacji zamówienia, warunki płatności, okres gwarancji).  

10. Z czynności otwarcia ofert sporządza się protokół. Do protokołu przyjmuje się również 

zgłoszone przez wykonawców wyjaśnienia i oświadczenia. 

11. Po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż 

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ciężar wykazania, iż 

informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy w rozumieniu 
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przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może jednak zastrzec 

informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy. 

13. Ofertę w formie określonej przez zamawiającego wykonawca składa w postępowaniu 

w trybie ofertowym. W przypadku przeprowadzenia negocjacji zamawiający sporządza 

protokół z negocjacji. 

14. Kierownik zamawiającego wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w SIWZ. 

15. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ocenianych kryteriów, kierownik zamawiającego spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

16. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 

była cena lub koszt, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o tej samej cenie lub koszcie, kierownik zamawiającego wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 

dodatkowych, informując ich o powodach takiego postępowania. 

17. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

w złożonych ofertach. 

18. Jeżeli mimo złożenia ofert dodatkowych nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej, kierownik zamawiającego może umorzyć postępowanie lub ponownie 

wezwać do złożenia ofert dodatkowych. 

 

§28 

1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa musi 

spełniać minimalne wymagania określone przez zamawiającego.  

2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot 

zamówienia jest podzielny. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną 

lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części 

zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. 

 

§29 
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej 

niż 30 dni.  

2. W zakresie możliwości przedłużenia terminu związania ofertą art.85 ust. 2-5 ustawy stosuje 

się odpowiednio. 

 

§30 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie 

jakichkolwiek zmian w jej treści, chyba, że chodzi o: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 zamawiający może poprawić, jednak musi 

niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca 

w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia informuje zamawiającego o wyrażeniu 

zgody na poprawienie jego oferty. Zgoda wykonawcy musi zostać wyrażona w sposób 

czynny i wyraźny, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, tzn. wykonawca 
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musi zgodzić się na dokonanie poprawienia omyłki przez zamawiającego. Milczenie lub 

sprzeciw wykonawcy będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty. 

 

§31 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) wystąpiły okoliczności wskazane w art.89 ust.1 ustawy, 

2) oferta jest niezgodna z regulaminem, 

2. W zakresie odrzucenia ofert, okoliczności wskazane w art.89 ust.3-5 ustawy stosuje się 

odpowiednio. 

 

§32 

1. W sytuacji kiedy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zamawiający może zwrócić się do wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

2. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że za oferowaną cenę jest w stanie wykonać 

przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 

3. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, o których mowa w ust.1 bierze pod uwagę czynniki 

obiektywne, takie jak oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, oryginalność projektu wykonawcy, sprzyjające warunki wykonania zamówienia 

dostępne wykonawcy. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których 

mowa w ust.1, bądź złożone wyjaśnienia wraz z dostarczonymi przez wykonawcę dowodami 

potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

§33 

1. Niezwłocznie po wyborcze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 

2. W przypadku postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego 

i ograniczonego zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza 

informacje, o których mowa w ust.2 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

 

§34 

1. Kierownik zamawiającego podejmuje decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego 

wykluczeniu,  

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch 

ofert nie podlegających odrzuceniu, 

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 
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4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

5) w przypadkach, o których mowa w §37 ust. 18, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie, 

6) postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia, 

7) z innych przyczyn o charakterze obiektywnym, co wymaga uzasadnienia 

2. Zamawiający może, w każdym momencie odstąpić od prowadzenia postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

§35 

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.  

2. Wysokość wadium nie może przekraczać kwoty 3% wartości szacunkowej zamówienia netto. 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) w pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, 

2) 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) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U. z 2018, poz.110 ze zm.). 

5. Jeżeli zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej, określa wadium dla 

każdej z części. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie spełnił warunków, o których mowa 

w ustawie w art. 46 ust. 4a. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

1) upłynął termin związania ofertą, 

2) po wyborze oferty najkorzystniejszej i podpisaniu umowy z wykonawcą, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą, 

3) wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z którym zawarto umowę w sprawie 

udzielenia zamówienia, jeżeli wniesienia zabezpieczenia żądał zamawiający, 

4) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały 

dostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) który został wykluczony z postępowania, 

3) którego oferta została odrzucona. 

 

§36 

1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości do 10% całkowitej wartości zamówienia netto. Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być według wyboru wykonawcy 

wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form: 

1) w pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U. z 2018, poz.110 ze zm.). 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu 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 wykonawcy. 

4. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej wartości 

zamówienia wskazanej w ofercie albo maksymalnej wartości przewidywanego zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny 

jednostkowe. 

5. W przypadku zwiększenia wartości umowy, zamawiający może żądać wniesienia 

dodatkowego zabezpieczenia do 10 % wartości całościowej zamówienia, w terminie 14 dni 

od dnia, w którym nastąpiło zwiększenie wartości umowy. 

6. Zabezpieczenie za zgodą zamawiającego może być tworzone przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane zamówienie. 

 

§37 

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać za zgodą zamawiającego zmiany 

formy zabezpieczenia. 

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§38 

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przez wykonawcę 

zamówienia i uznania przez zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, 

z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości nie może przekraczać 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

3. Kwota, o której mowa w ust.2 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

 

Dział X 

Umowy 

 

§39 

1. W terminie ustalonym przez zamawiającego, od chwili zawiadomienia o wyborze oferty, 

wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy. 

2. W przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 
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§40 

1. Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

regulaminu nie stanowią inaczej. 

2. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza zakres przedmiotu zamówienia 

zawartego w SIWZ. 

5. Wykonawca i podwykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż 

przed upływem terminu związania ofertą. 

7. Umowę można zawrzeć przed upływem 3 dni od przekazania tego zawiadomienia jeżeli 

wpłynęła tylko jedna ważna oferta. 

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, traci 

wadium, a zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania.  

 

§41 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub 

ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie 

spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego 

lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych 

nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.  

3. Zamawiający ma możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony zgodnie z art.143 ustawy. 

 

§42 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zmiany te są korzystne dla zamawiającego lub wynikają z konieczności powtórzeń 

zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian formalnych nie związanych 

z przedmiotem zamówienia (np. zmiany prawne stron umowy, zmiany osób itp.). 

3. Każda zmiana umowy zostanie wprowadzona w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§43 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

Dział XI 

Środki ochrony prawnej 
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§44 

Na podstawie niniejszego regulaminu realizowane są zamówienia sektorowe, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot, o których mowa w art.133 ust.1 ustawy, 

wykonawca może wnieść umotywowane odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na 

zasadach określonych w Dziale VI ustawy na zakwalifikowanie zamówienia jako sektorowego. 

 

Dział XII 

Postanowienia końcowe 

 

§45 
Do udzielania zamówień współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zastosowanie mają 

postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wytyczne wynikające z danego projektu lub 

programu. 

 

§46 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2. Do zamówień nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się zasady i tryby 

udzielania zamówień zgodnie z ustawą. 

 

§47 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2019r. zastępując w całości Regulamin 

Zamówień z dnia 30 sierpnia 2016r. 

2. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 


