REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NIE PODLEGAJĄCYCH STOSOWANIU PROCEDUR
OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- zamówienia sektorowe „podprogowe”
przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu
Sp. z o.o., 64-030 Śmigiel, ul. dr Skarzyńskiego 6A
Dział I
Przepisy ogólne
Rozdział l
Przedmiot regulacji
Art. 1.
1. Regulamin określa zasady i tryby udzielania przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny
Sp. z o.o. w Śmiglu, ul. dr Skarzyńskiego (zwany dalej ZW-K w Śmiglu Sp. z o.o. /Spółką)
zamówień na dostawy, usługi oraz roboty, jeżeli:
1) Zamówienie spełnia łącznie dwa warunki :
a) jest kwalifikowane zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych – zwaną dalej upzp (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
jako zamówienie sektorowe oraz
b) jego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 upzp.
2) Wartość zamówienia sektorowego wynosi lub przekracza równowartość kwoty
wynoszącej w chwili zatwierdzania niniejszego Regulaminu 25 000 euro, a
jednocześnie nie przekracza kwot określonych na podstawie dyspozycji zawartych w
art. 11 ust. 8 upzp.
2. Regulaminu niniejszego nie stosuje się w wypadkach, w których zamówienie spełnia
przesłanki wskazane w ust.1 pkt.1, jednakże jest ono finansowane z udziałem środków,
których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia
określonej w upzp.
3. Do udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza progi
ustawowe – stosuje się przepisy upzp zawarte w Dziale III Rozdział 5 upzp – „Zamówienia
sektorowe”.
4. Do udzielania zamówień poza sektorowych o wartości równej lub przekraczającej kwotę, o
której mowa w art. 4 pkt 8 upzp, stosuje się przepisy upzp w pełnym zakresie.

5. Podstawę do przeliczania wartości zamówienia stanowi średni kurs złotego w stosunku do
euro, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
6. Niniejszym regulaminem nie są objęte zamówienia:
1) w przedmiocie dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej oraz gazu z sieci
gazowej, jeżeli zamówień tych udziela się na czas nieoznaczony, a ich wartość nie
przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp.
Wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy
wykonywania zamówienia;
2) dotyczące zakupu paliw ciekłych do pojazdów mechanicznych i urządzeń;
3) związane z zakupem dostaw, usług oraz robót budowlanych, a dotyczące poszerzenia
lub rozbudowy istniejących systemów w celu zachowania integralności majątku
zamawiającego.
7. Regulamin udzielania zamówień przez ZW-K w Śmiglu Sp. z o.o. jest dostępny w
siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej.
8. Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniach
winny zawierać informację, iż są one prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania
Zamówień ZW-K w Śmiglu Sp. z o.o.

Art. 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. l pkt l ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 385)
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w
szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Spółki;
4) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną;
5) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub uproszczonej dokumentacji w
sprawie udzielenia zamówienia (UDUZ) , wykonanie części zamówienia;
6) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
7) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy;
8) 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;
9) zamawiającym - należy przez to rozumieć Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp.
z o.o. w Śmiglu (w skrócie: ZW-K w Śmiglu Sp. z o.o. /Spółka)
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10) zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane.

Rozdział 2
Zasady udzielania zamówień
Art. 3.
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
Art. 4.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej poza wyjątkami
określonymi w niniejszym Regulaminie.

Dział II
Postępowanie o udzielenie zamówienia
Rozdział l
Zamawiający i wykonawcy
Art. 5.
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada
kierownik zamawiającego.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza pracownik Spółki odpowiedzialny
za prowadzenie zamówień, wyznaczony przez kierownika zamawiającego.
3. Kierownik zamawiającego może powołać komisję do wykonywania czynności związanych
z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,
zwaną dalej „komisją przetargową”.
4. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków
członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania.
5. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości
specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji
przetargowej, może powołać biegłych. Przepis art. 6 stosuje się.
6. Podstawę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania stanowią zatwierdzone przez
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kierownika zamawiającego zapotrzebowania wewnętrzne składane przez pracowników merytorycznych
odpowiedzialnych w Spółce za prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej i bieżącej (dotyczy
zamówień na dostawy oraz usługi) do pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie zamówień.
7. W przypadku robót budowlanych podstawę wszczęcia postępowania stanowi zatwierdzony plan
inwestycji, remontów, protokoły konieczności i/lub protokoły z wystąpienia zdarzeń
nieprzewidywalnych (awarie).
8. Postępowanie dla robót budowlanych, dla których wymagana jest dokumentacja projektowa winno być
szacowane i prowadzone w oparciu o aktualną dokumentację projektową i kosztorys inwestorski oraz
ewentualnie wg uznania kierownika zamawiającego specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, zaś dla robót z projektowaniem w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i
wytyczne do projektowania.
Art. 6.
1. Osoby wykonujące 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 organów
zarządzających lub organów nadzorczych 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 te 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. l, powtarza się, z
wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik
postępowania.
Art. 7.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
3) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
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zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 8.
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. 1, została wybrana, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
Art. 9.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej,
jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 %
wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
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zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na
przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie wykonawców, którzy zostali
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Art. 10.
1. Zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie:
1) warunków udziału w postępowaniu,
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2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego.
2. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli
dokumentów, o których mowa w ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.
1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wszelkich dokumentów, które pozwolą na
dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz oceny wiarygodności finansowej
wykonawcy.
4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez
zamawiającego ponosi wykonawca.
5. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym artykule, i/lub do
złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie
jakichkolwiek zmian w treści ofert.
Art. 11.
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
2. Każda ze stron niezwłocznie potwierdzi drugiej stronie fakt otrzymania przesłanych
faksem lub drogą elektroniczną oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę,
domniemuje się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy
lub numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

Rozdział 2
Przygotowanie postępowania
Art. 12.
1. 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.
2. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,
producenta, nazwy wyrobów, patentów lub pochodzenia, jeśli jest to uzasadnione
wymogami technicznymi, organizacyjnymi lub jakościowymi.
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Art. 13.
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji
projektowej, protokółów konieczności, protokółów z wystąpienia zdarzeń
nieprzewidywalnych itp. opracowań.
2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje
przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
Art. 14.
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą
starannością.
2. Wartość zamówienia na materiały instalacyjne (wodno-kanalizacyjne) niezbędne do
prowadzenia działalności eksploatacyjnej bieżącej urządzeń wodno-kanalizacyjnych
będzie ustalana na podstawie planowanego jednorazowego zakupu bez określania
częstotliwości zakupów w skali roku kalendarzowego.

Art. 15.
Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Art. 16.
1. 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.
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na
dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości
zamówienia.
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Art. 17.
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) sporządza się dla każdego trybu udzielania
zamówień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem trybu zamówienia z wolnej
ręki.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera co najmniej:
1) informację, iż postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z
Regulaminem Udzielania Zamówień ZW-K w Śmiglu Sp. z o.o.;
2) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
3) tryb udzielenia zamówienia;
4) opis przedmiotu zamówienia;
5) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
8) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
9) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej
lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną;
10) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
11) wymagania dotyczące wadium;
12) termin związania ofertą;
13) opis sposobu przygotowywania ofert;
14) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
15) opis sposobu obliczenia ceny;
16) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
17) informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
18) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
19) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia na takich warunkach;
20) pouczenie o przysługującej wykonawcy możliwości składania protestów w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część
zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
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Rozdział 3
Tryby udzielania zamówień
Art. 18.
1. Udzielenie zmówienia, którego wartość nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość
25 000 euro nie wymaga stosowania któregokolwiek ze wskazanych poniżej trybów
postępowania. Brak obowiązku stosowania trybu zamówienia, nie zwalnia
zamawiającego z konieczności zachowania szczególnej staranności przy zarządzie
mieniem Spółki.
2. Niniejszy regulamin przewiduje stosowanie przy udzielaniu zamówień równej lub powyżej
kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro następujących trybów postępowań:
 przetarg nieograniczony,
 przetarg ograniczony,
 negocjacje bez ogłoszenia
 zapytanie ofertowe,
 zamówienie z wolnej ręki
3. Podstawowymi trybami udzielania zamówień są: przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony oraz negocjacje bez ogłoszenia.
4. Decyzję w sprawie wyboru trybu postępowania podejmuje kierownik zamawiającego.
Oddział l
Przetarg nieograniczony
Art. 19.
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Art. 20.
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając
ogłoszenie o zamówieniu w miejscach publicznie dostępnych w swojej siedzibie i siedzibie
Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel oraz na stronie
internetowej zamawiającego: www.zwk-smigiel.pl
2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się w tym samym dniu, w miejscach, o których mowa w
ust. 1. Z przyczyn technicznych ogłoszenie w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej może
być zamieszczone w dniu następnym.
Art. 21.
Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa
najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
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3) adres strony internetowej, na której jest udostępniona SIWZ jeżeli zamawiający
udostępnia ją na tej stronie;
4) sposób uzyskania SIWZ przez wykonawcę;
5) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych;
6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
8) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
9) informację na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin składania i otwarcia ofert;
12) termin związania ofertą.
Art. 22.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Zamawiający przekazuje wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wniosku o jej przekazanie. Za datę przekazania uznaje się datę wysyłki SIWZ
przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia opłaty pokrywającej koszty
druku SIWZ oraz przekazania .
Wykonawca może także odebrać SIWZ w siedzibie zamawiającego, ponosząc koszty jej druku.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do zamawiającego w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym
doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza się na tej stronie. W przypadku udzielania wyjaśnień zamawiający
nie jest zobowiązany do przedłużania terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej , zamieszcza ją
także na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z
uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z zmiany
treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie informuje
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
Art. 23.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
przygotowanie i złożenie oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może
być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku robót
budowlanych – nie krótszy niż 14 dni.
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Art. 24.
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a
jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te
dokumenty.
Art. 25.
Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.
Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla
każdej z części. Przepis ust 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na bieżącym rachunku
bankowym.
1.
2.
3.
4.

Art. 26.
1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego
wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
12

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Oddział 2
Przetarg ograniczony
Art. 27.
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu w miejscach publicznie dostępnych w swojej siedzibie i siedzibie Urzędu
Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, wykonawcy składają wnioski o
dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do
składania ofert.
Art. 28.
1. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 27, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu , w tym odnoszących się do właściwości
wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;
6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
7) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Art. 29.
1. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro,
a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 euro, zamawiający w
ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w przetargu z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie
wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
ogłoszenia.
2. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 100 000 euro ,
a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
upzp, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
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nie może być krótszy niż 10 dni od dnia ogłoszenia.
Art. 30.
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.
Art. 31.
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie
mniejszej niż 2 i nie większej niż 5.
2. 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 spełniania tych warunków.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich
wykonawców spełniających te warunki.
4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje bezpłatnie wykonawcy SIWZ
oraz wskazuje dzień i miejsce składania ofert. Przepisów art. 17, ust. 2, pkt 7 i 8 nie stosuje się.
Art. 32.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert 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 dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót
budowlanych.
Art. 33.
Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 22, ust. 3 – 6 oraz art. 25 i 26.

Oddział 3
Negocjacje bez ogłoszenia
Art. 34.
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje sprawy
dotyczące określenia przedmiotu zamówienia oraz warunki umowy w sprawie zamówienia z
wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
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Art. 35.
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując
wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji w dowolnej formie
(papierowej, faksem, mailowej lub telefonicznej).
2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych;
3) termin wykonania zamówienia;
4) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
5) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
6) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie
mniejszej niż 2.
Art. 36.
1. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu
zamówienia lub warunków umowy.
2. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
3. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić opis przedmiotu
zamówienia.
Art. 37.
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
przygotowanie i złożenie oferty.
2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcom SIWZ.
3. Do negocjacji bez ogłoszenia stosuje się przepisy art. 22, ust. 3 – 6 oraz art. 25 i 26.

Oddział 4
Zapytanie ofertowe
Art. 38.
Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o
cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Art. 39.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jeżeli przedmiotem
zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach technicznych,
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funkcjonalnych i jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp.
Art. 40.
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego, zapraszając do
składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez
nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem
zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednak
nie mniej niż 2.
2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła wykonawcom SIWZ.
Art. 41.
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Art. 42.
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
przygotowanie i złożenie ofert.
2. Do zapytania ofertowego stosuje się przepisy art. 22, ust. 3 – 6 oraz art. 25 i 26.

Oddział 5
Zamówienie z wolnej ręki
Art. 43.
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
Art. 44.
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,
2) ze względu na wyjątkową sytuację wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia;
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3) w prowadzonym przynajmniej jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybach
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia lub
zapytania ofertowego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały
odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
4) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50%
wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Rozdział 4
Wybór najkorzystniejszej oferty
Art. 45.
1.
2.
3.
4.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Art. 46.

1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia
jest podzielny.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub
więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na
które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
Art. 47.
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
Art. 48.
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie
dłużej niż:
1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 300 000 euro;
2) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia wynosi lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 300 000 euro;
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
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4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Art. 49.
1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne dla wykonawców i następuje bezpośrednio po upływie terminu
do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Art. 50.
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Art. 51.
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z niniejszym Regulaminem;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 2 pkt 3 ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
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7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 50 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Art. 52.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność
projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Art. 53.
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ.
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na
środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. 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.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Art. 54.
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od
wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
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zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 4, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy w sprawie zamówienia.
2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w
części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. l stosuje się odpowiednio.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom,
którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
Art. 55.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),
siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie i na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Termin oraz miejsce zawarcia umowy zostaną podane wybranemu wykonawcy w piśmie –
zawiadomieniu o wyborze jego oferty.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział 5
Dokumentowanie postępowań
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Art. 56.
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem",
zawierający co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.
2. W przypadku postępowań, o wartości powyżej 30 000 euro sporządza się protokół
postępowania zgodny ze wzorem określonym i obowiązującym dla zamówień publicznych
prowadzonych zgodnie z upzp).
3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i dostępny po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.

Rozdział 6
Umowy w sprawach zamówień
Art. 57.
1. Do umów w sprawach zamówień sektorowych i pozasektorowych, zwanych dalej
„umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli
przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
Art. 58.
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie zawarte w SIWZ.
Art. 59.
Umowy zawiera się na czas oznaczony.
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Art. 60.
l. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. l jest nieważna.
Art. 61.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. l, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Art. 62.
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu
roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
Art. 63.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
1.
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Art. 64.
1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w
ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z
umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
Art. 65.
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości
nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
Rozdział 7
Protest
Art. 66.
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, można wnieść pisemny protest do
zamawiającego.
2. Składanie protestów jest możliwe jedynie w przypadku postępowań, których wartość
przekracza kwotę 30 000 euro.
3. Protest wnosi się w terminie do 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest
uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią.
4. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się
nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot
nieuprawniony.
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a
także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i
prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Art. 67.
1. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.
Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
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2. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje
wykonawcy, który wniósł protest.
3. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
4. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności bezprawnie zaniechanej zamawiający informuje
niezwłocznie wszystkich wykonawców którzy:
1) w przypadku protestów złożonych przed upływem terminu składania ofert
pobrali specyfikację lub otrzymali zaproszenie do składania ofert;
2) w przypadku protestów złożonych po upływie terminu składania ofert: złożyli
oferty.
5. Rozstrzygniecie protestu przez zamawiającego jest ostateczne, wiążące dla stron i nie
przysługuje od niego odwołanie.

Dział III
Postanowienia końcowe
Art. 68.
1. Do zamówień udzielanych w oparciu o niniejszy Regulamin nie znajdują zastosowania przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.) poza wyjątkami określonymi w tym dokumencie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzje rozstrzygające podejmuje
kierownik zamawiającego.
3. Przestaje obowiązywać Regulamin z dnia 17.08.2011 r. ze zmianami z dnia 02.01 2012 r.
Art. 69.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2013 r.

Prezes Zarządu
/-/ Wiesław Zbiorczyk
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