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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień stanowiących 

    zamówienia sektorowe w myśl art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

    zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) - zwanej w dalszej 

    części niniejszego regulaminu jako „ustawa Pzp.”, jeżeli dostawy, usługi lub roboty    

    budowlane zamawiane są w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów   

    działalności: 

1) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych               

z   produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci 

lub kierowania takimi sieciami, 

2) związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, 

3) związanych z pozyskiwaniem wody pitnej. 

2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie tylko w przypadku jeżeli wartość zamówienia   

    przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro oraz nie przekracza kwot   

    określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy Pzp. 

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

     kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, stosuje się     

     przepisy Pzp. 

4. Podstawą dla przeliczenia wartości zamówienia stanowi średni kurs złotego dla euro określony   

    przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3   

    ustawy Pzp.  

5. Regulaminu nie stosuje się jeżeli: 

    1) zamówienie nie jest działalnością sektorową (wówczas w celu jego realizacji stosuje się    

        przepisy ustawy na zasadach ogólnych);  

    2) zamówienie finansowane jest z udziałem środków, których przyznanie uzależnione jest    

        od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w ustawie; 

    3) zamówienie służy usuwaniu awarii 

 

§ 2 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. zamawiającym - należy przez to rozumieć Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

spółka z o.o. w Kole, 

2. kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Miejskiego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kole lub inną osobę, działającą na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

3. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć kierowników działów i pracowników na 

samodzielnych stanowiskach pracy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

spółka z o.o. w Kole, 

4. ustawie lub ustawie Pzp - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579  ze zmianami), 

5. zamówieniach sektorowych – zwanych dalej „zamówieniami”, należy przez to rozumieć 

zamówienia udzielane przez Spółkę w celu wykonywania działalności sektorowej 

(tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych  

z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do 

takich sieci lub kierowania takimi sieciami, kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz 

pozyskiwaniem wody pitnej); 

6. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 
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7. wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą 

starannością. 

8. cenie oferty – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 

którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za towar lub usługę; w cenie 

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, 

9. komisji przetargowej – należy przez to rozumieć komisje doraźną lub stałą powołaną 

przez Kierownika Zamawiającego odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzanie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

10. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Pzp a także realizację obiektu 

budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego. 

11. dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,  

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 

leasingu, 

12. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 

roboty budowlane lub dostawy, 

13. wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się  

o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, 

14. najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną albo ofertę, 

która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się 

do przedmiotu zamówienia. 

15. PFU - należy przez to rozumieć program funkcjonalno użytkowy, będący opisem 

przedmiotu zamówienia w  sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie           

i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy  z dnia 07.07.1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) 

16. SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia 

zawierającą niezbędne informacje potrzebne do złożenia prawidłowej oferty. 

17. postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie w celu 

dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 

zamówienia sektorowego. 

18. termin związania ofertą - wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18. awarii – należy przez to rozumieć nagłe, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie   

      powodujące trwałą przerwę prowadzonych operacji lub utratę właściwości systemów lub   

      elementu systemu wymagające natychmiastowego usunięcia ze względów   

      technologicznych, prawnych, społecznych lub innych; 

 

 

 

Rozdział 2 

Zasady udzielania zamówień 

 

§ 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, racjonalnego 
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gospodarowania środkami finansowymi, w tym zasady wydatkowania środków 

publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację 

zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania 

najlepszych efektów z danych nakładów, 

2. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania winny zapewnić 

bezstronność i obiektywizm. 

3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu i uwarunkowaniami SIWZ. 

4. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

5. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

6. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych            

w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, zamawiający opisuje 

przedmiot zamówienia za pomocą PFU. 

7. PFU obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie 

ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 

architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, 

8. Jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, w szczególności  w sytuacji, 

gdy zachodzi potrzeba standaryzacji, unifikacji urządzeń, wyrobów, materiałów lub                  

z uwagi na specjalistyczny charakter zamówienia albo zapewnienie utrzymania 

wymaganych standardów jakościowych, a zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń zamawiający może opisać 

przedmiot zamówienia również poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia; opisowi takiemu powinno towarzyszyć sformułowanie „lub równoważny”, 

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

10. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty 

budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 KP. 

11. Jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który 

uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający 

zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 

szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał 

podczas przygotowania postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie 

ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu 

konkurencji, 

  

§ 4 

 

1.  Osoby wykonujące po stronie Zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie    

      zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia, 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii   

     prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są    

     związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą   

     prawnym lub członkami organów zarządzających lub  organów nadzorczych   

     wykonawców ubiegających się o udzielenie  zamówienia, 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia   

     pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami   
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     organów zarządzających lub organów nadzorczych dostawców/wykonawców  

     ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może   

     to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób, 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi   

     gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści   

     majątkowych. 

 

2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod  

      rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku   

      lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą  

      wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w     

      ust.1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych   

      niewpływających na wynik postępowania. 

 

§ 5 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w jednym z niżej 

wymienionych trybów: 

1) przetarg nieograniczony, 

2) przetarg ograniczony, 

3) negocjacje z ogłoszeniem, 

4) negocjacje bez ogłoszenia, 

5) zapytanie o cenę, 

6) zamówienie z wolnej ręki, 

 

2. O wyborze trybu udzielenia zamówienia decyduje Kierownik Zamawiającego. 

Wnioskodawca sporządza i przedkłada do zatwierdzenia Wniosek, stanowiący Załącznik 

Nr 1 do Regulaminu. 

3. Komisja Przetargowa wraz z Wnioskodawcą określa warunki prowadzenia postępowania, 

indywidualnie dla każdego zamówienia.  

 

§ 6 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 

formy pisemnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić 

od zasady dokonywania czynności w języku polskim. 

2. 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 one udostępniane. 

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w ofercie a dotyczących : 

1)  nazwy (firmy) i adresu (siedziby) wykonawców, 

       2)  ceny oferty, 

       3)  terminu wykonania zamówienia, 

       4)  okresu gwarancji, 

       5)  warunków płatności. 

 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
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5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których 

mowa w ust. 4, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu 

lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem terminu. 

 

 

Rozdział 3 

Tryby udzielania zamówień 

 

 

§ 7 

 

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

publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy. 

       Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu niegraniczonego zamieszczając   

       ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w miejscu   

       publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Zamawiający może dodatkowo   

       opublikować ogłoszenie w prasie  lub na ogólnodostępnych portalach internetowych.  

       Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na   

       przygotowanie i złożenie oferty, nie krótszy niż 7 dni dla dostaw lub usług od dnia   

       zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego, a w   

       przypadku robót budowlanych,  nie krótszy niż 14 dni. 

       Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż ten określony powyżej   

       w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 3 dni od dnia   

       zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku robót budowlanych nie   

       krótszy niż 7 dni jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie   

       terminu ofert jest uzasadnione.        

       Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w   

       postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych   

       warunków, również te dokumenty. 

 

2. 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. 

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu ograniczonego zamieszczając 

ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego 

oraz na swojej stronie internetowej. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza 

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

czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy 

niż 7 dni. W raz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym 

wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli 

zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, również te 

dokumenty.                                                                                                                                      

Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu zapewniającej 

konkurencję, nie mniejszej niż 3.  

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest 

większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert 

wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia tych warunków. 
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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. Wraz z zaproszeniem do 

składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy SIWZ oraz wskazuje dzień i miejsce 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 

przygotowanie i złożenie oferty, z tym że nie może być on krótszy niż 7 dni od dnia 

przekazania zaproszenia do składania ofert. 

 

3. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym 

ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do 

udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z 

nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 

1) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli    

    zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

     a) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego,   

         przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki   

         zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, 

     b) rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb   

         zamawiającego, 

    c) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub     

        innowacyjne, 

    d) zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na    

        szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub   

        uwarunkowań prawnych lub finansowych lub z uwagi na ryzyko związane                           

     z  robotami budowlanymi, dostawami lub usługami. 

 

       2) Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiot zamówienia, minimalne    

           wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty oraz, czy przewiduje udzielenie   

           zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji lub podział   

           negocjacji na etapy. W przypadku gdy zamawiający przewiduje podział  negocjacji                   

           na etapy w ogłoszeniu określa się szacunkową liczbę etapów. 

       3) Określenie przedmiotu zamówienia musi być wystarczająco precyzyjne, aby       

           umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie    

           decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

     4) Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków                         

          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do   

          przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 7 dni  

       5) O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych   

            ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje     

            wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

       6) Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają   

            warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, w liczbie określonej                   

            w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3. 

       7) Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest   

           większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert    

           wstępnych wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, Wykonawcę    

           niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego                             

           z postępowania o udzielenie zamówienia. 

       8) Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest     

           mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert   

           wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 

       9) Do składania ofert wstępnych przepisy § 31 ust. 1 regulaminu stosuje się odpowiednio. 
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     10) Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu   

            niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym, że termin ten nie    

            może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania                          

            ofert wstępnych, 

     11) Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty   

            wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce    

            opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

     12) Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu   

           przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia,  

     13) Zamawiający może podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert,                   

           o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu. 

     14) Zamawiający ogranicza liczbę ofert na poszczególnych etapach negocjacji, stosując   

           wszystkie lub niektóre kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu. 

     15) Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów   

           oceny ofert określonych w ogłoszeniu. 

     16) Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody    

           drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych                                     

           z  negocjacjami. Zgoda, która nie wymienia konkretnych informacji, jest bezskuteczna. 

      17) Informacje związane z negocjacjami, w szczególności o wymaganiach oraz                              

             o zmianach SIWZ wprowadzonych po kolejnych etapach negocjacji, a także   

             dokumenty i wyjaśnienia związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom                   

             na równych zasadach. 

       18) Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić SIWZ    

              wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji. 

       19) Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania   

              ofert ostatecznych. 

       20) Zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera co najmniej: 

         a)   adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ; 

b) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, 

c) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu; 

d) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, 

kolejność tych kryteriów od najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie 

zostało to określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 21) Zamawiający wyznacza termin składania ofert ostatecznych, z uwzględnieniem    

       czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może     

        być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert   

        ostatecznych. 

  22) W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w § 7 pkt 3 

         ppkt 18 regulaminu, wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych   

         przekazuje zmienioną w tym zakresie SIWZ lub zamieszcza ją na stronie   

         internetowej. 

 

 

 

4. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający 

negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie 

wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 

1) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli   

    zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

    a) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo   

        przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w   
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        postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały    

        odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a   

        pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, 

    b) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych,   

        doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia   

        poniesionych kosztów badań lub rozwoju, 

    c) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn   

        leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć,    

        nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego,  

        przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 

2) Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując    

    wybranym przez siebie wykonawcą zaproszenie do negocjacji. Wraz z zaproszeniem    

    do negocjacji zamawiający przesyła wykonawcom SIWZ.  

3) Zamawiający zaprasza do   negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej   

    konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter    

    zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie    

    mniejsza niż 2.  

4) Zamawiający przeprowadza negocjacje z każdym oferentem oddzielnie, nie ujawniając   

    treści negocjacji innym oferentom. 

5) Negocjacji podlegają wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia, również   

     cena. 

6) Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany, będących   

    przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących   

    przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia określonych w   

    SIWZ, a także zmienić kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie. 

7) Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził   

    negocjacje. W zaproszeniu do składania ofert zamawiający informuje wykonawców o:  

    a) dokonanych zmianach SIWZ, 

    b) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert, 

    c) obowiązku wniesienia wadium, 

    d) terminie związania z ofertą. 

8) Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego      

    na przygotowanie i złożenie oferty, nie krótszy niż 7 dni. 

9) Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia   

    wadium. 

 

5. 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. 

Zamawiający, może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem 

zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach 

jakościowych. 

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania 

ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich 

działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia 

konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 3. W przypadku, gdy 

mimo wysłania zapytania cenowego do co najmniej 3 wykonawców, zamawiający 

otrzyma tylko jedną ofertę, należy przyjąć, że zasada konkurencyjności została spełniona. 

 Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na    

 przygotowanie i złożenie oferty. 

 Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła SIWZ. 

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

       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

       Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
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6. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający 

udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 

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 

 

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

wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej;  

3) 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; 

4) w prowadzonym uprzednio postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie   

do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty 

zostały odrzucone na podstawie § 38 ust. 2  regulaminu lub wszyscy wykonawcy 

zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w 

istotny sposób zmienione; 

5) 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 SIWZ dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 

obliczaniu jego wartości; 

6) 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;  

7) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych  

warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem 

egzekucyjnym albo upadłościowym; 

8) uprzednio prowadzone postępowanie zostało unieważnione na podstawie 86 ust. 1 pkt. 

2 regulaminu, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

9) przedmiotem zamówienia są usługi bankowe oraz inne usługi finansowe w tym leasing, 

usługi prawnicze oraz doradztwo; 
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Rozdział 4 

Ogłoszenia i zaproszenia 

 

 

§ 8 

 

 

1. Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem umieszcza się w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 

zamawiającego). 

2.    Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu winno zawierać co najmniej następujące    

       informacje:  

1) nazwę (firmę) i dane adresowe zamawiającego;  

2) określenie trybu zamówienia;  

3) informację, że zamówienie jest prowadzone na podstawie przepisów regulaminu;  

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

o możliwości składania ofert częściowych (jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie);  

5) termin wykonania zamówienia;  

6) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   

    spełniania tych warunków;  

7) informacje na temat wadium;  

8) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;  

9) miejsce i termin składania ofert;  

10) termin związania ofertą;  

11) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

3.    Jeżeli załącznikiem do ogłoszenia jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, to     

       ogłoszenie nie musi zawierać wszystkich wymienionych w ust.2 elementów, jeśli    

       elementy te wskazane są w specyfikacji. 

4.    Zaproszenie do zapytania ofertowego (zapytania o cenę) winno zawierać co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;  

2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania 

ofert częściowych;  

3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 

4) termin wykonania zamówienia;  

5) miejsce i termin otwarcia ofert;  

7) termin związania ofertą 

 

 

Rozdział 5 

Zamawiający i Wykonawcy 

 

 

§ 9 

 

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 zaproszeniu do składania ofert.  

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,   
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 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. 

4.  Zamawiający może zastrzec w SIWZ, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się    

      wyłącznie zakłady pracy chronionej. 

5. Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób    

     niepełnosprawnych przez podmioty, o których mowa w ust. 4, nie mniejszy niż 30%,  

 

§ 10 

1, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,              

    w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,   

    polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub    

    ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim   

    stosunków prawnych. 

2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić    

   zamawiającemu, że  realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych    

   podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu    

  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  realizacji zamówienia, 

3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności    

   techniczne lub zawodowe lub  ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na    

   wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy     

   nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w §13 ust. 1                  

   pkt 2-11 i ust, 3 regulaminu. 

4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub    

   doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli    

   podmioty te zrealizują roboty budowlane lub  usługi, do realizacji, których te zdolności są    

   wymagane, 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,    

    podmiotu, o którym mowa w ust, 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę    

    warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec  tych podmiotów podstawy   

    wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym                                     

    przez zamawiającego: 

    1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

    2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli    

        wykaże zdolności techniczne  lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,                   

        o których mowa w ust. 1. 

§ 11 

1.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub    

   ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności: 

   l) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony    

       minimalny roczny obrót  w obszarze objętym zamówieniem, 

   2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych    
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        wykazujących,  w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań, 

   3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

2. Zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, o którym mowa w ust, 1    

     pkt l, przekraczał dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie      

     uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego    

     realizacji; Zamawiający wskazuje w SIWZ lub protokole powody zastosowania takiego    

     wymogu. 

 3. Zamawiający może wymagać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli określi                

     w SIWZ przejrzyste  i obiektywne metody i kryteria, na podstawie, których uwzględnia                    

     te informacje.  

4. Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, przepisy ust. 1-3 stosuje się do każdej z tych    

części. Zamawiający może określić minimalny roczny obrót także w odniesieniu do 

więcej niż jednej części zamówienia, na wpadek, gdyby wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do realizacji 

w tym samym czasie. 

§ 12 

 1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. l, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do    

      reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w    

      postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

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

     w ust. 1. 

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. l, została wybrana, zamawiający może    

     żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę   

     tych wykonawców. 

 

§ 13 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

    1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie    

         został zaproszony do  negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie     

         wykazał braku podstaw wykluczenia;  

    2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

           a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art, 218-221, art. 228-230a,                    

           art.250a, art. 258 lub art. 270-309 Kk lub art. 46 lub art, 48 ustawy z dnia    

           25.06.2010 r. o  sporcie (Dz. U. z 2016 r, poz. 176), 

           b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 20 Kk, 

           c) skarbowe, 

           d) o którym mowa w art. 9 lub art, 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach     

           powierzania wykonywania pracy  cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na    

           terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 769 ze zm.); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,     

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub  prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wdano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję    
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administracyjną  o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa   

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje  

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o  udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności  

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia    

lub którego pracownik, a    także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 

zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w 

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie  

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w  postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu  

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz  

ubiegania się o zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz  

ubiegania się o zamówienia; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z    

dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r, poz. 184 ze 

zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, 

3.  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

 1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w    

      postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez           

      likwidację jego majątku lub sąd zarządził  likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1   

      ustawy z dnia 15.05.2015 r, - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z  2017 r. poz. 1508 ze   

      zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu    

      upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ   

      nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd   

      zarządził likwidację jego majątku w  trybie art. 366 ust. I ustawy z dnia 28.02.2003 r. -   

      Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 
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2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego   

     uczciwość,  w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub    

     rażącego niedbalstwa nie wykonał lub   nienależycie wykonał zamówienie, co    

     zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uprawnione do   

     reprezentowania wykonawcy  pozostają w relacjach określonych w § 4 ust. 1 pkt. 2-4    

     regulaminu z: 

     a) zamawiającym, 

     b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

     c) członkami komisji przetargowej,  

     d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 regulaminu  chyba że     

          jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż    

          przez  wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w      

    istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą    

    z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko      

     prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie    

     wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000    

     złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki    

     w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub    

     komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym   

     mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków   

     wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o   

     zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą         

     niż 3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na   

    ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą   

    stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 4,   

    chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na  

    ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  

    wiążące  porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 3, wskazuje    

    podstawy wykluczenia  w SIWZ lub w zaproszeniu do negocjacji, 

5. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

    l) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa    

    w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit, a-c, jeżeli    

    nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie   

    jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres   

    wykluczenia,  

    2) w przypadkach, o których mowa: 

        a) w ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została     

            skazana za przestępstwo  wymienione w ust. I pkt 2 lit. d, 

        b) w ust. 1 pkt 4, 
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        c) w ust. 3 pkt 5-7 

           - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku    

            potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku    

            został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca   

            zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 

     3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9 lub ust. 3 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły   

         3 lata od dnia  zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

     4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został   

         prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia, 

     5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania    

         zakazu ubiegania się o zamówienia. 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9 lub ust. 3,    

     może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do   

     wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić  naprawienie szkody wyrządzonej    

     przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną   

     krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz   

     współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,   

     organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym   

     przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu   

     wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,  

     będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz   

     ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres   

     obowiązywania tego zakazu,   

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i   

     szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione       

     na podstawie ust, 6.  

8. W przypadkach, o których mowa w ust, 1 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy,    

    zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w     

    przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

    Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

9, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie   

    zamówienia. 

§ 14 

1.  Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   

      najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została   

      oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                  

      w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SIWZ.  

2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust, l, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi    

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, 

czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

§ 15 

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

     wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.    

     Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:  

      l) spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 
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      2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań   

          określonych przez zamawiającego;   

      3) brak podstaw wykluczenia 

          - zamawiający wskazuje w SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert. 

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

    aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   

    oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w   

    oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie  podlega wykluczeniu  

    oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. 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 zamieszcza informacje o tych   

     podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. l. 

4. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie, o   

     którym mowa w ust. 1, wykonawca składa zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

5. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części    

    zamówienia podwykonawcom,  w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw    

    wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w  

    oświadczeniu, o którym mowa w ust. l. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie   

     składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Dokumenty te    

     potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw    

     wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie  warunków   

     udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

§ 16 

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

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

   oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  okoliczności, o których w art. 15 ust. 1  

   regulaminu. 

2. 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 potwierdza spełnianie opisanego przez    

    zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne może na każdym etapie postępowania wezwać     

      wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów    

      potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,  spełniają warunki udziału w    

      postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone  uprzednio   

      oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub   

     dokumentów, 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu,   

    oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w§ 15 ust.1   

    regulaminu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,   

    oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy  lub budzą wskazane przez   

    zamawiającego 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 albo konieczne  byłoby unieważnienie postępowania, 
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5. 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 albo konieczne byłoby   

    unieważnienie postępowania. 

6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień   

    dotyczących  oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 1 regulaminu. 

7.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów   

   potwierdzających okoliczności,  o których mowa w §  15 ust, 1 pkt 1 i 3 regulaminu, jeżeli   

   zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego wykonawcy lub może je    

   uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów   

   publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności   

   podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 

 

§ 17 

1.W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu   

   dotyczących kompetencji   lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności   

   zawodowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie takich   

   kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,   

   w szczególności: 

    l) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest    

       wpisany. do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w    

       państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub   

       miejsce zamieszkania;  

  2) w przypadku zamówienia na usługi dokumentu potwierdzającego status członkowski    

      wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia   

      nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub   

      miejsce zamieszkania. 

2.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu    

   dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać następujących   

   dokumentów: 

    l) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie     

       sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę   

     lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie    

     z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu   

     albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia   

     sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz   

     aktywa i zobowiązania — za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres   

      prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres;  

    2)  oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w    

         obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe,                          

         a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres  

   3)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej    

        wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,                  

        w  okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed  upływem terminu składania ofert albo   

        wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

    4) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w   

        zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę   

        gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 
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3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez  

    zamawiającego dokumentów,  o których mowa w ust, 2, zamawiający dopuszcza złożenie  

    przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w 16 ust, 2 regulaminu. 

4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,   

    dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących  

    dokumentów: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat   

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania   i podmiotów, na 

rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie  uzyskać tych dokumentów — inne dokumenty;  

2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub  

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności 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 określających czy te dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie  powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami;  

4) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz  

liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie; 

5) oświadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub 

kadry kierowniczej wykonawcy; 

6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a  

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. 

5.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą   

   wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,    

   na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku    
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   świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub  

   dokumenty w tym zakresie. 

§ 18 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

l) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 13 ust. 1 pkt 2, 3 i 10   

   regulaminu oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym   

   przez zamawiającego na podstawie § 13 ust. 3 pkt 5 i 6 regulaminu, wystawionej nie   

   wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o   

   dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że     

    wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące     

    przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w   

    postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł   

    porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  z   

    ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem   

    zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w   

    całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń   

     Społecznych lub Kasy   Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu   

     potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia   

    społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem   

    terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, lub   

    innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym  

    organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

    w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na   

    raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   

    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu    

     potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 13 ust. 3 pkt 1 regulaminu; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub   

     ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub   

     składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego   

     wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności  

     wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie  wiążącego porozumienia w   

     sprawie spłat tych należności; 

6)  oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka  

      zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia; 

7)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za   

      wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez   

      zamawiającego na podstawie § 13  ust. 3 pkt 5 i 6 regulaminu; 

8)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji   

      administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,   

      prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie   

      określonym przez zamawiającego na podstawie § 13 ust. 3 pkt 7 regulaminu;  

9)   oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o   

       których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.              

       z 2016 r. poz. 716 ze zm.); 
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10)  oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej   

       grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   

       wykonawca może złożyć wraz  z oświadczeniem dokumenty bądź informacje   

       potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  

       konkurencji w postępowaniu. 

§ 19 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

     Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w §18 regulaminu: 

     l) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego    

         rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub    

         administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub   

         miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie   

         określonym w § 13 ust, 1 pkt 2, 3 i 10 oraz § 13 ust, 3 pkt 5 i 6 regulaminu;  

     2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca   

         ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub   

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie   

    wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o   

    dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,  

    powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego  terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce   

   zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których   

   mowa w ust. l, zastępuje się je dokumentem  zawierającym odpowiednio oświadczenie   

   wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego  reprezentacji, lub   

   oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed    

   organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub   

   gospodarczego właściwym ze  względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy   

   lub miejsce zamieszkania tej osoby, Przepis ust. 2 stosuje się.  

4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,   

   zamawiający może zwrócić się  do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym   

   wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub  miejsce zamieszkania ma osoba,   

   której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego     

   dokumentu. 

§ 20 

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do   

    osoby mającej miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której   

    dotyczy dokument wskazany w § 18 pkt 1 regulaminu, składa dokument, o którym mowa w   

    19 ust.1 pkt 1 regulaminu, w zakresie określonym w §13 ust. 1pkt 3 i 10 oraz §13 ust. 3 pkt    

    6 regulaminu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument    

    miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem   

    zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem   

    sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  

    właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 19  ust, 2 zdanie   
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    pierwsze regulaminu stosuje się.  

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,   

    zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce   

    zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji   

    dotyczących tego dokumentu. 

§ 21 

1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów   

    na zasadach określonych w § 10 ust. 1 regulaminu, będzie dysponował niezbędnymi   

    zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy   

    stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich   

    zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:   

    1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

    2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu   

        zamówienia; 

   3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

   4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków     

       udziału w postępowaniu dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub    

       doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności   

       dotyczą. 

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych     

    podmiotów na zasadach określonych w §10 ust,1 regulaminu, przedstawienia w odniesieniu   

    do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 18 ust, pkt 1-9 regulaminu. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych               

    w § 18  pkt 1-9 regulaminu, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza   

    powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego   

    zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w § 10 ust. 1    

    regulaminu. 

§ 22 

l. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o    

    których mowa w § 17 - 18 regulaminu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami   

    internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera   

    samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 

2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa    

    w §  17 - 18 regulaminu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności   

    oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego.  

    Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1   

    pkt 1 i 3 regulaminu, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one   

    aktualne, 

 

§ 23 

W przypadku, o którym mowa w §  9 ust. 4 regulaminu, zamawiający może żądać: 

 l) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności    

     zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i   

     społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.),   

     lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy   

     chronionej ;  
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2) dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do   

     jednej lub więcej kategorii, o których mowa w §  9 ust. 4 regulaminu, zatrudnionych przez   

     zakłady pracy chronionej 

§ 24 

1. Oświadczenia, o których mowa w regulaminie dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,   

    na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w § 10    

    regulaminu oraz dotyczące  podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym regulaminie, inne niż oświadczenia, o których   

    mowa w ust, 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z   

    oryginałem, 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na   

    którego zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się   

    o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z   

    nich dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie    

    elektronicznej, 

 

§ 25 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w niniejszym regulaminie, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

§ 26 

l.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język   

     polski. Tłumaczenie nie jest  wymagane, jeżeli zamawiający wyraził na to zgodę. 

2. W przypadku, o którym mowa w §22 regulaminu, zamawiający może żądać od wykonawcy   

    przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych   

    samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

 

§ 27 

 

1. Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy określa Wnioskodawca wraz                          

z Komisją Przetargową w SIWZ. 

2. Zamawiający może żądać od wykonawcy wszelkich oświadczeń i dokumentów, które 

pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności 

finansowej wykonawcy. 

3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 

 

Rozdział 6 

Przygotowanie postępowania 

 

§ 28 

 

1. Przygotowanie postępowania polega na opracowaniu i przedłożeniu do zatwierdzenia 

przez Kierownika Zamawiającego niezbędnych dokumentów, a także - w przypadku robót 

budowlanych – na uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych 

przepisami prawa (pozwolenie na budowę, zezwolenie na umieszczenie urządzenia  



  

 

24 

 

w pasie drogowym, pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na zmianę sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego itp.), umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie 

postępowania, a także zawarcie ważnej umowy. 

2. Wnioskodawca  rozpoczyna czynności przygotowania postępowania od: 

1) określenia przedmiotu zamówienia, 

2) ustalenia jego wartości, 

3) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia,  

4) akceptacji przez Kierownika Zamawiającego wniosku  o rozpoczęcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z § 5 ust.2; 

3. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

Za prawidłowe określenie wymagań technicznych i jakościowych dotyczących 

przedmiotu zamówienia, oraz oszacowania jego wartości odpowiedzialny jest 

Wnioskodawca. 

4. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 

dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane. 

Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ 

na dokonane ustalenie, wnioskodawca przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany 

wartości zamówienia. 

5. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Do przeliczenia wartości zamówienia 

przyjmuje się średni kurs złotego w stosunku do euro określony w przepisach wydanych 

na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Wartość zamówienia ustala się: 

1) na roboty budowlane – na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zakresu rzeczowego 

robót albo kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o dotychczas ponoszone 

rzeczywiste koszty inwestycji i informacje uzyskane z rynku, 

2)  na dostawy i usługi - przy pomocy dostępnych (publikowanych) cenników, 

oszacowania, badania rynku itp. 

7.     Do obowiązków Wnioskodawcy należy ponadto: 

        1)  branie udziału w projektowaniu umowy, 

        2)  skompletowanie dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia.  

        3)  Wnioskodawca ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić zgodności towaru z umową                  

              i fakturą, 

 

§ 29 

 

 
1. Wnioskodawcy zobowiązani są każdego roku złożyć do Specjalisty ds. zakupów                        

i zamówień wykazy planowanych zamówień w roku następnym wg wzoru określonego 
przez Inspektora ds. zamówień publicznych. (Załącznik nr 4 do Regulaminu) 

2. Na podstawie wykazów, o których mowa w ust. 1, Specjalista ds. zakupów zamówień 
każdego roku przygotowuje i przedkłada kierownikowi zamawiającego Plan Zamówień 
na rok następny celem uchwalenia(Załącznik nr 5 do Regulaminu) 

3. Plan Zamówień powiązany jest z planem rzeczowo-finansowy i rocznym planem zadań 
inwestycyjnych. 
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§ 30 

 

1. Stosownie do zatwierdzonego trybu, Specjalista ds. zakupów i zamówień opracowuje 

dokumentację przetargową (ogłoszenia, SIWZ, zaproszenie do udziału w postępowaniu, 

zaproszenie do składania ofert, zapytanie o cenę, wzory umów itp.) stanowiącą podstawę 

przygotowania ofert przez wykonawców. 

2. SIWZ zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, 

2) tryb udzielenia zamówienia, 

3) opis przedmiotu zamówienia, 

4) termin wykonania zamówienia, 

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, 

6) warunki, które muszą spełnić oferenci oraz informacje o oświadczeniach  

i dokumentach, jakie muszą załączyć do oferty, 

7) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 

8) opis sposobu przygotowywania ofert, 

9) kryteria oceny i wyboru ofert, 

10) wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia na takich warunkach, 

3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu potrzebnego do 

przygotowania i złożenia oferty. 

4. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, cena oferty musi być podana cyfrowo                  

i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.  

 

 

§ 31 

 

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający określa kwotę wadium nie większą niż 3 % wartości zamówienia. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany  

      przez zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na bieżącym rachunku  

      bankowym. 

 

§ 32 

 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty    

      najkorzystniejszej lub zamknięciu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,   

      którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca   

      wadium niezwłocznie po zawarciu umowy,  

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę  

      przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono   

      wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania lub zgodnie z   
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      wyborem, o którym mowa § 41 pkt. 2 jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

      Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

5. 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) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po  

stronie wykonawcy, 

3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 37 ust.6 niniejszego regulaminu, nie 

złożył wyjaśnień dotyczących złożony dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych wymaganych uzupełnień 

oferty.  

 

 

 

 

Rozdział 7 

Prowadzenie postępowania 

 

§ 33 

 

1. Komisja przetargowa prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia. 

2. Komisję przetargową powołuje Kierownik Zamawiającego. 

3. Komisja przetargowa działa na podstawie odrębnego regulaminu. 

4. Komisja odbywa swoje posiedzenia w siedzibie zamawiającego. 

 

 

 

§ 34 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia uważa się za rozpoczęte z chwilą publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu (na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń) albo z chwilą 

wysłania zaproszenia do składania ofert. 

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

Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 3 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający publikuje na swojej stronie 

internetowej . 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający publikuje niezwłocznie na 

stronie internetowej. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

wykonawców na stronie internetowej. 
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Rozdział 8 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 

§ 35 

 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację danego zamówienia lub jednej części 

zamówienia. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo za zgodą 

zamawiającego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650 ze zm),  

4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez zamawiającego 

ponosi wykonawca. 

5. Miejsce oraz nieprzekraczalny termin składania ofert określa dokumentacja przetargowa. 

6. Oferty, przygotowane i opisane w sposób określony w SIWZ, w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, wpływają do siedziby Spółki (do sekretariatu), gdzie są rejestrowane w 

Dzienniku korespondencyjnym zamawiającego. 

7. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert – Przewodniczący Komisji Przetargowej 

lub Sekretarz pobiera z sekretariatu oferty złożone na dane postępowanie, sprawdzając 

nienaruszalność ich opakowania. 

8. Od momentu pobrania ofert, o którym mowa w ust. 3, pełna odpowiedzialność za ich 

nienaruszalność przechodzi na Przewodniczącego Komisji Przetargowej lub Sekretarza. 

 

§ 36 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne, Komisja Przetargowa przeprowadza otwarcie ofert w miejscu                  

i terminie określonym w SIWZ. 

2. Czynności otwarcia ofert, (część jawna) muszą być zrealizowane w trakcie jednego, 

nieprzerwanego posiedzenia Komisji Przetargowej. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Komisja Przetargowa podczas otwarcia ofert podaje nazwę (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty albo ceny i innych kryteriów 

oceny ofert – o ile wskazane były w SIWZ.  

5. Niezwłocznie 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. 

 

§ 37 

 

1. Komisja Przetargowa ocenia, czy wykonawcy, którzy złożyli oferty  

w wyznaczonym terminie, spełniają wymagane warunki formalne, określone odpowiednio 

w dokumentacji przetargowej. 

2. Oceny, o której mowa w ust.1, Komisja Przetargowa dokonuje na podstawie treści 

złożonych oświadczeń oraz dokumentów. 

3. Komisja Przetargowa poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 



  

 

28 

 

4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców tylko w przypadkach 

określonych w niniejszym Regulaminie § 13. 

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

ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. Zamawiający wzywa także wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 

7. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą. 

8. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia w formie pisemnej wykonawcę 

podając uzasadnienie. 

 

§ 38 

 

1. Oferty złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu  z postępowania 

podlegają ocenie pod kątem spełniania warunków odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                         

z zastrzeżeniem § 37  ust. 3 regulaminu; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                          

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                          

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w § 37  ust. 3 regulaminu; 

7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium; 

8) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

Zamawiającego; 

9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa,  

10)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

3. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia w formie pisemnej wykonawcę, podając 

uzasadnienie. 

 

§ 39 

 

1. Komisja Przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nie odrzuconych 

ofert. 

2. Kierownik Zamawiającego zatwierdza, wniosek Komisji Przetargowej  dotyczący wyboru 

najkorzystniejszej oferty (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 
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3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może negocjować z wybranym wykonawcą cenę 

umowy w celu uzyskania jeszcze korzystniejszych warunków o ile nie skutkuje to 

zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, ani 

nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców. Negocjacje 

przeprowadza się, jeżeli przewidziano to w ogłoszeniu lub w SIWZ. Wzór protokołu                 

z negocjacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

 

§ 40 

 

1. Zamawiający wysyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich 

wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując nazwę (firmę) 

oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

2. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie zamieszcza  

w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej zamawiającego). 

3. Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,  

o których mowa w ust. 1, informacje dotyczące zawarcia umowy lub zlecenia  

w sprawie zamówienia. 

 

§ 41 

 

1. Po dokonaniu wyboru oferty wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy                        

w terminie wskazanym przez zamawiającego nie później jednak niż przed upływem 

terminu związania ofertą. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez konieczności 

ponownego ich badania i oceny, chyba że  zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

 

§ 42 

 

1.   Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

      1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;  

      2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą   

      zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub przekracza wartość   

      zamówienia ustaloną przez zamawiającego, chyba że zamawiający może zwiększyć tę   

      kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

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

      takiej samej cenie;    

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

      wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej   

      przewidzieć;  

      5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w   

      sprawie zamówienia;  

      6) wystąpiły inne uzasadnione okoliczności, które powodują, iż prowadzenie    

      postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby nieuzasadnione z powodów celowości,   

      technologicznych, ekonomicznych lub naruszenia zasad konkurencyjności.  

2.   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty, jeżeli   

      zastrzegł to w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia albo zamknięciu postępowania   

     bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców,    

     którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 
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Rozdział 9 

Dokumentowanie postępowań 

 

 

§ 43 

 

1. Z przeprowadzonego postępowania Specjalista ds. zakupów i zamówień sporządza 

protokół zawierający co najmniej: 

1) przedmiot zamówienia, 

2) informacje o trybie udzielenia zamówienia, 

3) informacje o wykonawcach, 

4) cenę i inne istotne elementy ofert, 

5) wskazanie wybranej oferty, 

6) bądź informacje dotyczące zamknięcia postępowania. 

2. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, SIWZ, wnioski oraz inne dokumenty i informacje 

składane przez zamawiającego i wykonawców w sprawie zamówienia stanowią załączniki 

do protokołu. 

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny (poza informacjami stanowiącymi tajemnicę 

przedsiębiorstwa). Udostępnia się go do wglądu i ewentualnego sporządzenia notatek na 

pisemny wniosek wykonawcy biorącego udział w postępowaniu wyłącznie w siedzibie 

Spółki w obecności Kierownika Zamawiającego lub Sekretarza Komisji Przetargowej. 

Zamawiający nie ma obowiązku powielania dokumentów. Nie dopuszcza się 

fotografowania i kopiowania dokumentów przez wykonawcę. 

4. Specjalista ds. zakupów i zamówień przechowuje protokół postępowania wraz z 

załącznikami w sposób gwarantujący ich nienaruszalność - przez okres 5 lub 10 lat w 

zależności od rodzaju dokumentu zgodnie z instrukcją kancelaryjną  od zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Rozdział 10 

Umowy w sprawie zamówień 

 

 

§ 44 

 

1. Umowę z wybranym wykonawcą podpisują w imieniu Spółki osoby upoważnione 

zgodnie z umową Spółki do jej reprezentowania.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu                   

o którym mowa w § 41 ust.1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

3. Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami). 

4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

5. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że, zamawiający 

przewidział możliwość takiej zmiany w SIWZ. 
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§ 45 

 

 

1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 

  

     l)    wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków                                                 

            do takiej   sieci; 

    2) gazu z sieci gazowej; 

    3) ciepła z sieci ciepłowniczej;  

    4) licencji na oprogramowanie komputerowe, 

 

 2. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi   

przesyłowe lub  dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

 

 

 

Rozdział 11 

Środki ochrony prawnej 

 

 

§ 46 

 

1. Odwołanie przysługuje wykonawcom na czynności zamawiającego w zakresie   

      dotyczącym  wyłącznie wyboru najkorzystniejszej oferty, 

2. Odwołanie wnosi się na piśmie do kierownika zamawiającego w terminie 3 dni od dnia   

      ogłoszenia o wyborze oferty. 

3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszło ono do zamawiającego w taki   

      sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

4. Kierownik zamawiającego odrzuca odwołanie: 

      1) wniesione po terminie, 

      2) wniesione przez podmiot nieuprawniony lub z innych przyczyn. 

      3) a ponadto kierownik zamawiającego może odrzucić odwołanie niespełniające   

          wymogów określonych ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie podmiotu odwołującego, wskazanie   

      postępowania którego dotyczy, wniosek o uchylenie lub zmianę zakwestionowanej   

      czynności zamawiającego oraz wskazywać w zwięzły sposób zarzuty, a także zawierać   

      okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie. ponadto odwołanie    

      powinno być podpisane przez podmiot uprawniony do reprezentowania odwołującego 

6. Odwołanie rozstrzyga się w terminie 5 dni od daty wniesienia do zamawiającego. 

7. Treść rozstrzygnięcia zamawiający przesyła niezwłocznie wykonawcom  

      uczestniczącym w postępowaniu. 

8. Rozstrzygnięcie odwołania przez kierownika zamawiającego jest ostateczne, a od podjętej   

      decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie. 

 

 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

 

§ 47 

 

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do postępowań o udzielenie zamówień 

wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 
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§ 48 

 

Szczegółowe zasady prowadzenia negocjacji i przetargu dla każdego zamówienia w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie,  określone są w SIWZ indywidualnie dla 

każdego zamówienia. 

 

§ 49 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 121 ze zmianami). 

 

 

 

Z a t w i e r d z a m 

 

Koło,  dnia ……………………                                  ………..………………………………… 


