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ZARZADZENTE NR 4/2017
Prezesa Zarzqdu Sp6lki ,,PELKOM" w pelplinie
z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia nowych wytycznych do Regulaminu udzielania zam6wiefi
sektorowych, podprogowych dla zam6wiefi wspolfinansowanych ze 5rodk6w Unii
Europejskiej w,,PELKOM" Sp. z o.o.
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Regulaminu, kt6ry otrzymuje bzmienie:
SB Rozeznanie rynku

W pzypadku um6w, kt6rych wartos0 przekracza kwotQ 2OOO zl, ale nle przekracza 50 000 zl
(bez podatku od towarow i uslug), Zamawiajqcy musi posiadac, o ile to mo2ltwe, dokumenty

potwierdzajqce rozeznanie rynku, wskazujqce, iz dana usluga, robota lub dostawa zostala wykonana
po cenie nie wy2szej od ceny rynkowei.
Rozeznanie rynku dla um6w kt6rych wartosc przekracza kwote 2OOO zl, alo nie przekracza 20 OOO zl
prowadzi sig popzez:
1) skierowane do potencjalnych wykonawc6w zapytai ofertowych, do co najmniej 3 wykonawc6w
(dokumenty potwierdzajEce to tresc zapytan i zlo2one oferty),
2) zamieszczenie ogloszenia na stronie internetowej (dokumenty potwierdzajEce to wydruk ogloszenia
o zam6wieniu zamieszczonego na stronie internetowej i zlo2one oferty),
3) wydruki ze stron internetowych pzedstawiaiEcych oferty potencjalnych wykonawcow (w pzypadku,
gdy w vvyniku upublicznienia zapytelnia ofertowego lub skierowania zapytinia do poteirclitnycn
wykonawc6w nie otrzymano ofert, niezbQdne jest pzedstawienie np. wydruk6w stron iniemetowych
z opisem towaru/uslugi i cena lub wydruk6w maili z informaciE na temat ceny za okreslony
towar/uslugq, albo innego dokumentu).
Dokumenty potwierdzajEce rozeznanie rynku mogq pzyjEc w szczegolnosci formQ: pisma, wydruku listu
elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiaiEcej oferty lub informacje handlow6
(zawierajqcego date wydruku), oferty lub informacji handlowej pzes+anej pzez wykonawc6w z wlasnej
inicjatywy.
wwyniku rczeznania rynku konieczne jest uzyskanie co najmniej 2 wa2nych ofert, a w przypadku gdy
ogloszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajacego
co najmniej jedna wa2na oferta.
5. oferta/y niezgodne z tresciq zapytania ofertowego/ogloszeniem nie stanowi oferty waznej.
o. W pzypadku um6w, kt6rych wartosd przekracza kwote 20000 zl, ale nie pzekiacza SO OOO zt
(bez podatku od towarow i uslug), ZamawiajEcy musi posiadao, o ile to moitiwe, dokumenty
potwierdzajqce tozeznanie rynku, wskazujace, iz dana usluga, robota lub dostawa zostala wykonana
po cenie nie wyzszej od ceny rynkowej.
7. Rozeznanie rynku prowadzi si8 poprzez: ogloszenie zapytania na wlasnej stronie internetowej. MoZliwe
jest skierowanie zapylan ofertowych do wykonawc6w, (co najmniej 3 wykonawc6w) z jednoczlsnym
ogloszeniem zapytania na wlasnej stronie internetowej Postqpowinie jest wazne, gdy zostanie zlozona,
co najmniejjedna wa2na oferte. Dokumenty potwierdzaiqce to wydruk ogloszenia dzim6wieniu
zamieszczonego na stronie internetowej i zlo2one oferty.
a
Notatka potwierdzaiqca przeprowadzenie rozm6w telefonicznych z potenc.,alnymi wykonawcami
nie bedzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
9. Je2eli w danym pzypadku rczeznanie rynku nie jest
nien
wykazac okolicznosci uzasadniajEce koniecznoso
nia rynku.
10 Wym6g rozeznania rynku nie ma zastosowania do
cji
(szkolenia indywidualne, studia itp.), w ktorych uczestniczy nie wiqcej ni2 5 pracownik6w benefitjenta.
szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w caloscina zleceniL benehcjenta lub w kt6rych
uczestniczy wiecej ni2 5 pracownik6w beneficjenta) sA objete wymogiem rozeinania
rynku.
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'11. Rozeznanie rynku, dla zam6wien realizowanych po podpisaniu umowy o dofinansowanie prowadzi siq
popzez: ogloszenie zapytania na wlasnej stronie internetow$ oraz zamieszczenie w Bazie

Konkurencyinosci'.

s2.
Obowiqzujqcy tekst Regulaminu stanowi zalqcznik do Zarzqdzenia.
s3.

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

PrezesZ
Milostottto

Otzymujq:

1.

DF

5.

Kierownik JRP

- Gl6wny Ksiggowy
2. Df - Kierownik dz. T
3. DL - Kierownik dz. Zarzqdzania Lokalami
4. DP - Samodzielny Specjalista ds. Personalnych
6.

ata

&

Fundusze

Europejskie
lnf i.rt.urtir.. i Srod@ieto

PEt

,,,'",":":fffii:I:

Regulamin udzielania zam6wiefi sektorowych,
podprogowych dla zam6wief wsp6tfinansowanych
ze Srodk6w Unii Europejskiej w,,PELKOM" Sp. z o.o.
(ZatEg.nik do Zae4dzenia nr 4 Prezesa zazqdu z dnia 7 marca 2017\

Pelplin, mazec 2017 r.

Rsgulamln udzielania zam6wiei sektorowych w,,PELKOM" Sp. z o.o.

Rozdzial I Przepisy og6lne

1.

S '1. Zakres regulacji
Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje sig w celu pzygotowania i pzeprowadzenia
postQpowania o udzielenie zam6wienia sektorowego, podprogowego, gdy jego wartosc
jest ni2sza od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, a dotyczq zam6wiefi wsp6lfinansowanych ze
Srodk6w Unii Europejskiej:
1) twozenia sieci pzeznaczonych do Swiadczenia publicznych uslug zwiqzanych
z produkcjq lub dystrybucjq wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci
lub kierowania takimi sieciami, a takze do zam6wieri zttiqzanych z kanalizaqq
i oczyszczaniem Sciek6w oraz dzialalnosciqzwiqzanq z pozyskiwaniem wody pitnej,
2) twozenia sieci pzeznaczonych do Swiadczenia publicznych uslug zwiqzanych
z produkcjq, pzesylaniem lub dystrybucjq energii elektrycznej, gazu lub ciepla lub
dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepla do takich sieci lub kierowania
takimi sieciami.

g 2. Definicje
llekro6 w Regulaminie jest mowa o:
cenie - nale2y pzez to rozumied cenq w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2OO1
97 poz. 1050 p62n. zm.) w swoim
obowiqzujqcym bzmieniu,
dostawach
nale2y ptzez lo rozumiec nabywanie zeczy, ptaw oraz innych d6br,
w szczeg6lnoSci na podstawie umowy sprzeda2y, dostawy, najmu, dzier2awy oraz
leasingu,
robotach budowlanych nale2y Wzez lo rozumie6 wykonanie albo zaprojektowanie
i \ /ykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. '1994 Nr 89 poz. 414
po2n. zm.), a tak2e realizacjg obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, za
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-

-
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pomoce dowolnych 5rodk6w, zgodnie

4)
5)

z

-

wymaganiami okreSlonymi peez

Zamawiajecego,
uslugach - nalezy ptzez lo rozumie6 wszelkie Swiadczenia, kt6rych pzedmiotem nie
sq roboty budowlane lub dostawy, a sq uslugami okre5lonymi w pzepisach Prawo
zam6wiei publicznych,
awarii nale2y pzez lo rozumie6 nagle, niepzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie
powodujqce trwalq pzen/lrg prowadzonych operacji lub utratq wla6ciwo6ci system6w lub
element6w systemu wymagajqce natychmiastowego usuniecia
wzglgd6w
technologicznych, prawnych, spolecznych lub innych,
ustawie Pzp nale2y ptzez to rozumie6 Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zam6wiefi publicznych,
Regulaminie nale2y pzez to rozumie6 niniejszy Regulamin udzielania zam6wiefi
sektorowych, podprogowych w,,PELKOM" Sp. z o.o.,

-

-

ze

6)
7)
8)

-

najkorzystniejszej ofercie - nale2y pzez lo rozumie6 ofe(q, kt6ra pzedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri6w odnoszqcych siq do przedmiotu
zam6wienia albo ofertg z najnizszq cenE.
9) ofercie czgSciowej - nalezy ptzez lo rozumie6 oferte pzewidujqcq, zgodnie z treSciq
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wykonanie czQsci zam6wienia,
10) ofercie wariantowej - nalezy pzez to rozumie6 ofertg pzewidujqcq, zgodnie
z warunkami okre6lonymi w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, odmienny niz
okre5lony pzez zamawiaiqcego spos6b wykonania zam6wienia,
11) Zamawiajqcym - nale2y pzez lo rozumie6 ,,PELKOM" Sp. z o.o.,
12) kierowniku zamawiajqcego - nale2y ptzez lo rozumiec Zarzqd Sp6lki, lub osoby przez
niego upowa2nione,
'13) SIWZ nale2y pz:ez to rozumied Specyfikacje lstotnych Warunk6w Zam6wienia,
-
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nalezy p.zez lo rozumie6 osobe fizycznq, osobe prawne albo jednostke
organizacyjnE nieposiadajqce osobowo6ci prawnej, kt6ra ubiega sie
o udzielenie zam6wienia, zlo2yla oferte lub zawarla umowQ w sprawie zam6wienia,
'15) zam6wieniach
nale2y pzez lo rozumie6 umowy odplatne zawierane migdzy
Zamawiajqcym a Wykonawcq, kt6rych przedmiotem sq uslugi, dostawy lub roboty
budowlane.
14) Wykonawcy

-

-

$ 3. Wylqczenia
Regulaminu nie stosuje sie pzy udzielaniu zam6wienia:
1) je2eli warto66 zam6wienia jest r6wna lub pzekracza kwoty okreSlone w pzepisach
wydanych na podstawie art. 'l 1 ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych lub je2eli
zam6wienie ma by6 udzielone na podstawie szczeg6lnej procedury organizacji
miQdzynarodowej odmiennej od okreSlonej w Ustawie,
jezeli zam6wienie nie jest zwiEzane z dzialalno5ciq sektorowq (w6wczas w celu iego
udzielenia stosuje sie pzepisy ustawy Pzp na zasadach og6lnych),
jezeli zam6wienie finansowane jest z udzialem 5rodk6w, kt6rych pzyznanie uzale2nione
zastosowania procedury udzielania zam6wienia okreslonej
w ustawie Pzp,
jezeli zam6wienie slu2y usuwaniu awarii lub jest spowodowane zajsciem
niepzewidywalnym, naglym, wymagajqcych natychmiastowej reakcji.
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4. Zam6wienia mieszane

Jezeli zam6wienie obejmuje r6wnocze5nie dostawy oraz uslugi albo roboty budowlane
oraz uslugi, do udzielenia zam6wienia stosuje siQ uregulowania dotyczace tego
przedmiotu zam6wienia, kt6rego warto6ciowy udzial w danym zam6wieniu jest
najwiqkszy.
Jeaeli zam6wienie obejmuje r6wnocze6nie dostawy orcz rczmieszczenie lub instalacjQ
dostarczonej zeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zam6wienia stosuje siq
uregulowania dotyczqce dostaw.
Je2eli zam6wienie obejmuje r6wnocze6nie roboty budowlane oraz dostawy niezbgdne
do ich wykonania, do udzielenia takiego zam6wienia stosuje siq uregulowania dotyczqce
rob6t budowlanych.
Je2eli zam6wienie obejmuje r6wnocze6nie uslugi oraz roboty budowlane niezbgdne do
wykonania uslug, do udzielenia zam6wienia stosuie siQ uregulowania dotyczqce uslug.
5 5. Zasady udzielania zam6wief
Zamawiajqcy pzygotowuje przeprowadza postepowanie o udzielenie zam6wienia
w spos6b zapewniajAcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz r6wne traktowanie
Wykonawc6w, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
PostQpowanie o udzielenie zam6wienia jest jawne z dniem jego wszczecia.
Nie ujawnia siQ informacji stanowiqcych tajemnice pzedsiebiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli Wykonawca, nie p62niej niz
w terminie do skladania ofert lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu
zastzegl, Ze nie mogq byc one udostgpnione oraz wykazal, i2 zastze2one informacje
stanowiq tajemnicq pzedsigbiorstwa. Wykonawca nie mo2e zastzec informacii
dotyczecei firmy, adresu, ceny oferty, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji,
warunk6w platnosci.
pzygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania
Czynno6ci zwi4zane
o udzielenie zam6wienia wykonuje osoby zapewniajqce bezstronno66 i obiektywizm.
Zamawiaiqcy mo2e wsp6lnie z innym Zamawiajqcym pzeprowadzi6 postgpowanie
i udzielic zam6wienia wyznaczaiqc spoir6d siebie Zamawiajqcego upowa2nionego do
pzeprowadzenia postepowania i udzielenia zam6wienia w ich imieniu i na ich zecz.
Dokumentacja z postepowania jest jawna. Oferty sq jawne od momentu ich otwarcia.
Zamawiajqcy udostepnia dokumentacjq z postepowania w wyznaczonym terminie na
pisemny wniosek Wykonawcy.
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Zamawiaiqcy pzechowuje dokumentaciQ wraz z zalqcznikami zgodnie z wymogami
instytucji wsp6lfinansujqcej postqpowanie, jednak nie kr6cej ni2 peez okres 4lat od dnia
zakoficzenia postepowania o udzielenie zam6wienia, w spos6b gwarantujEcy jej
nienaruszalnoS6.
Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi siq w jgzyku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej.
W szczeg6lnie uzasadnionych sytuacjach Zamawilqcy dopuszcza mo2liwoS6 skladania
dokument6w (np. dokument6w opisujqcych produkt, kart katalogowych) wjezyku obcym.
O mo2liwoSci zlozenia dokument6w w jgzyku obcym Zamawiajqcy poinformuje
Wykonawcg w SIWZ. Na 2qdanie Zamawiajqcego Wykonawca dostarcza na sw6j koszt
tlumaczenie zlo2onych dokument6w.
$ 6 Szacowanie warto5ci zam6wienia
Podstawq ustalenia wartosci zam6wienia jest calkowite szacunkowe wynagrodzenie
Wykonawcy, bez podatku od towar6w i uslug, ustalone pzez Zamawiajqcego z nale2ytq
starannoSciq.
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Zamawilqcy nie mo2e w celu unikniqcia stosowania pzepis6w ustawy dzieli6
zam6wienia na czgsci lub zani2ae jego wartosci, tak2e w odniesieniu do zam6wieri, do
kt6rych stosuje sig rozeznanie rynku lub zasadg konkurencyjnoSci.
Ustalenie wartosci zam6wienia nalezy do zadan Kierownika Dzialu, na zecz, kt6rej
zam6wienie ma zostad udzielone.
Ustalenia warto6ci zam6wienia dokonuje sig nie wcze6niej ni2 na 3 miesiqce pzed
dniem wszczecia postgpowania
udzielenie zam6wienia, jezeli pzedmiotem
zam6wienia sq dostawy lub uslugi i nie wczesniej ni2 6 miesiqcy przed dniem wszczqcia
postgpowania, je2eli pzedmiotem zam6wienia sq roboty budowlane.
Czynno56 szacowania wartoSci zam6wienia jest dokumentowana w formie pisemnej.

o

S 7. Komisja przetargowa
pzeprowadzenie
Za
i
postgpowania o udzielenie zam6wienia
odpowiadajq pracownicy zamawiajecego w zakresie, w jakim powiezono im czynnoSci
w postepowaniu oraz czynnoSci tniqzane z pzygotowaniem postgpowania.
Zam6wienia poni2ej 30 000 euro zostajq powierzone w zakresie pzygotowania

pzygotowanie

i pzeprowadzenia Kierownikom Dzial6w, nie powoluje sig Komisji pzetargowej.
Kierownik zamawiajqcego mo2e powolad komisjq do pzeprowadzenia postepowania
udzielenie zam6wienia (>30 000 euro), zwanq dalej ,,komisjq pzetargowq,,.
Odstqpujqc od powolania komisji pzetargowej, kierownik Zamawiajqcego okreSia
spos6b prowadzenia postepowania zapewniajqcy sprawnosc udzielania zam6wie6,
indywidualizacjq odpowiedzialno6ci za wykonywane czynno6ci otaz pn:qzyslosd prac.
Komisja pzetargowa moze miec charakter staly lub mo2e bye powo,lywana do
przygotowania i pzeprowadzenia okreSlonych postqpowa6.
Komisja przetargowa jest zespolem pomocniczym kierownika Zamawiajqcego
powolywanym
oceny spelniania pzez Wykonawc6w warunk6w udzialu
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia oraz do badania i oceny ofert.
Kierownik Zamawiajqcego mo2e powiezyd komisji pzetargowej dokonanie innych, ni2
okreslone w ust. 4, czynnosci zwiqzanych z pzygotowaniem postepowania o udzielenie
zam6wienia. Pzepisy niniejszego paragrafu stosuje siQ odpowiednio.
Komisja pzetargowa
szczeg6lnoSci przedstawia kierownikowi zamawiajqcego
propozycjq wykluczenia Wlkonawcy, odzucenia oleiy onz wyboru najkozystniejszej
oferty, a tak2e w zakresie,
K6rym mowa w ust. 4 wystQpuje wnioskiem
o uniewa2nienie postepowania o udzielenie zam6wienia.
Czlonk6w komisji pzetargowej powoluje i odwoluje kierownik Zamawiajqcego,
Komisja przetargowa sklada siq, z co najmniej trzech os6b.
Kierownik Zamawiajqcego okresla organizacjg, sklad, tryb pracy oraz zakres
obowiqzk6w czlonk6w komisji przetargowej, majqc na celu zapewnienie sprawnosci jej
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dzialania, indywidualizacji odpowiedzialno6ci jej czlonk6w za wykonywane czynno6ci
otaz pzejzyslo6 c i jej prac.
'10. Jezeli dokonanie okreslonych czynnoSci zwiqzanych z pzygotowaniem
i pzeprowadzeniem postepowania o udzielenie zam6wienia wymaga wiadomo6ci
specjalnych, kierownik Zamawiajqcego, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek komisji
przetargowej, mo2e powola6 biegtych. Czlonkami komisji pzetargowej mogq by6 osoby
nie bqdqce pracownikami Zamawiajqcego.
1'1. Czlonkowie komisji majq prawo do:
1) wglqdu do wszystkich dokument6w zwiqzanych z pracq komisji,
2) pzedstawienia zaslz:eizeh, je2eli dokument lub decyzja, bgdqca przedmiotem prac
komisji, w jego przekonaniu ma znamiona btgdu lub pomylki,
3) zgloszenia, w ka2dym czasie, pisemnych zastzezefi do przewodniczecego komisji.
12. Oferty, opinie biegtych, oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje skladane pzez Zamawilqcego i Wykonawc6w oraz umowa w sprawie
zam6wienia stanowiq zalqczniki do dokumentacji.
13. Osoby wykonujqce czynnoSci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia podlegajq
wylqczeniu, jezeli:
1) ubiegajq sig o udzielenie tego zam6wienia,
2) pozostajq w a iqzku mat2eiskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub
sq zwiqzane z tytulu pzysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcq, jego zastgpcq
prawnym lub czlonkami organ6w zazqdzlqcych lub organ6w nadzorczych
Wykonawc6w ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia,
3) pzed uplywem 3 lat od dnia wszczgcia postqpowania o udzielenie zam6wienia
pozostawaly w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcq lub byly czlonkami
organ6w zatzqdzqqcych lub organ6w nadzorczych Wykonawc6w ubiegajqcych siq o
udzielenie zam6wienia,
4) pozostaje z Wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e moze to
budzic uzasadnione wqtpliwosci, co do bezstronno6ci tych os6b,
5) zostaly prawomocnie skazane
pzestepstwo popelnione
zwiqzku
z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, pzestgpstwo pzekupstwa, pzestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne pzestepstwo popelnione w celu
osiqgnigcia korzySci majqtkowych.
14. Osoby wykonujace czynno6ci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia skladajq pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania pisemne oswiadczenie o braku
lub istnieniu okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. 13.
15. Czynno6ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia podjqte pzez osobq podlegajqcq
wylqczeniu po powziqciu Wzez niq wiadomoSci o okolicznosciach, o kt6rych mowa
w ust. 13, powtaza sie z wyiqtkiem otwarcia olerl oraz innych czynnosci fahycznych nie
wplywajEcych na wynik postepowania.

za

w

$ 8. Rozeznanie rynku

1. W pzypadku um6w, kt6rych warto66 przekracza kwote 2OOO zl, ale nie przekracza
50 000 zl (bez podatku od towar6w i uslug), Zamawiajqcy musi posiadac, o ile to

2.

mozliwe, dokumenty potwierdzajqce rozeznanie rynku, wskazujqce, i2 dana usluga,
robota lub dostawa zostala wykonana po cenie nie wy2szej od ceny rynkowej.
Rozeznanie rynku dla um6w kt6rych wartoSd przekracza fwLtg 2OOO- zl, ale nie
przekracza 20 000 zl prowadzi siq popzez:
1) skierowane do potencjalnych wykonawc6w zapytari ofertowych, do co najmniej 3
wykonawc6w (dokumenty potwierdzajqce to tre66 zapytari i zlo2one oferty),
2) zamieszczenie ogloszenia na stronie internetowei (dokumenty potwieidzaiqce to
wydruk ogloszenia o zam6wieniu zamieszczonego na stronie internetowej i ziozone
oferty),
3) wydruki ze stron internetowych przedstawiaiEcych oferty potencjalnych wykonawc6w
(w pzypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub ikierowania
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do

potencjalnych wykonawc6w nie otzymano ofert, niezbQdne jest
przedstawienie np. wydruk6w stron internetowych z opisem towaru/uslugi icenq lub
wydruk6w maili z informacjq na temat ceny za okreslony towar/uslugQ, albo innego

zapytania

3.
4.
5.
6.

7.

8.

dokumentu)-

Dokumenty potwierdzaiqce rozeznanie rynku moge przyjq,b w szczeg6lnoi;ci formq:
pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej pzedstawiajqcej
oferty lub informacje handlowe (zawierajqcego datq wydruku), oferty lub informacji
handlowej pzeslanej pzez wykonawc6w z wlasnej inicjatywy.
W wyniku rozeznania rynku konieczne jest uzyskanie co najmniej 2 waznych ofert,
a w pzypadku gdy ogloszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajqcego co
najmniej jedna wa2na oferta.

Ofert€/y niezgodne

z

tresciq zapytania ofertowego/ogloszeniem nie stanowi oferty

wa2nej.

W pzypadku um6w, kt6rych wartoS6 przekracza kwotg 20000 zl, al6 nie przekracza
50 000 zl (bez podatku od towar6w i uslug), Zamawialqcy musi posiadac, o ile to
mozliwe, dokumenty potwierdzajqce rczeznanie rynku, wskazujqce, i2 dana usluga,
robota lub dostawa zostala wykonana po cenie nie wyzszej od ceny rynkowej.

Rozeznanie rynku prowadzi sie popzez: ogloszenie zapytania na wlasnej stronie
internetowej. Mozliwe iest skierowanie zapytad ofertowych do wykonawc6w, (co najmniej
3 wykonawc6w) z jednoczesnym ogloszeniem zapyTania na wlasnej stronie internetowej.
Postepowanie jest wa2ne, gdy zostanie zlozona, co najmniej jedna wa2na oferta.
Dokumenty potwierdzajqce to wydruk ogloszenia o zam6wieniu zamieszczonego na
stronie internetowej i zlozone oferty.

z

polencjalnymi
Notatka potwierdzajeca pzeprowadzenie rozm6w telefonicznych
wykonawcami nie bqdzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
9. Jezeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest mozliwe, prowadzqcy postqpowanie
powinien wykaza6 okoliczno6ci uzasadniajqce konieczno6c udzielenia danego
zam6wienia bez rozeznania rynku.
't 0. Wym6g rozeznania
rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia
kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w kt6rych uczestniczy nie wiecej ni2 5
pracownik6w beneficjenta. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w caloSci na
zlecenie beneficjenta lub w kt6rych uczestniczy wiqcej ni2 5 pracownik6w beneficjenta)
sq objqte wymogiem rozeznania rynku.
11. Rozeznanie rynku, dla zam6wieri realizowanych po podpisaniu umowy o dofinansowanie
prowadzi siQ popzez: ogloszenie zapyiania na w{asnej stronie intemetowej oraz
zamieszczenie w Bazie Konkurencyjnoscil.

1

.

2.

3.

I

Zasada konkurencyjnoSci
W pzypadku um6w, kt6rych warto66 pzekrac'za kwote pzekracza 50 000 zl (bez
podatku od towar6w uslug) a nie przekracza warto6ci okre6lonych na podstawie
Pzp, stosuje sig zasadg
pzepis6w wydanych na podstawie art. 11 usl.
S

i

I

konkurency.inoSci.

Do opisu pzedmiotu zam6wienia publicznego stosuje sie nazwy i kody okre6lone we
Wsp6lnym Slowniku Zam6wierl, o kt6rym mowa w rozpozqdzeniu (WE) nr 219512002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego
Slownika Zam6wieri (CPV) (Dz. Uz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z p62n. zm.; Dz.
Uz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, sk. 3).
Warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spetniania, o ile zostanq zawarte w zapytaniu ofertowym,
okreSlane sq w spos6b proporcjonalny do przedmiotu zam6wienia, zapewniajqcy
zachowanie uczciwei konkurencji i r6wnego traktowania Wykonawcow.

I

Strooa internetowa wskazana w komunikacie ministra wlalciwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na $ronie intemetowej
ministre wla(ciwego ds. rozwoju regionalnego.
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4.
E

Nie mozna formulowa6 warunk6w przewy2szajqcych wymagania wystarczajqce do
nale2ytego wykonania zam6wienia.
Kryteria oceny ofert skladanych w ramach postqpowania o udzielenie zam6wienia sq
formulowane w spos6b zapewniajqcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz r6wnego
traktowania wykonawc6w, ptzy czyml
'1) ka2de kryterium oceny ofert musi odnosi6 sig do danego pzedmiotu zam6wienia,
2) ka2de kryterium (i opis jego stosowania) musi by6 sformulowane jednoznacznie
precyzyjnie, tak 2eby ka2dy poprawnie poinformowany oferent, kt6ry dolo2y
nale2ytej starannoSci, m69l interpretowa6 je w jednakowy spos6b,
3) wagi (znaczenie) poszczeg6lnych kryteri6w powinny by6 okre5lone w spos6b
umo2liwiajqcy wyb6r najkozystniejszej oferty,
4) kryteria oceny ofe( nie mogq dotyczyc wlasciwosci Wykonawcy, a w szczeg6lnosci
jego wiarygodnoSci ekonomicznej, technicznej lub fi nansowej,
5) k$eria te powinny, co do zasady, okre6la6 poza wymaganiami dotyczqcymi ceny
r6wnie2 inne wymagania odnoszqce siQ do pzedmiotu zam6wienia, takie jak np.
jako56, funkcjonalno66, parametry techniczne, aspekty Srodowiskowe, spoleczne,
innowacyjne, serwis, termin wykonania zam6wienia oraz koszty eksploatacji,
W celu spelnienia zasady konkurencyjno6ci nalezy:
1) upubliczni6 zapytanie ofertowe (upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego
umieszczeniu w Bazie Konkurencyjnosci, a w pzypadku zawieszenia dzialalnosci
bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra wlaSciwego do spraw

i

o

rozwoju regionalnego

-

wyslaniu zapytania ofertowego

do co

najmniej tzech

potencjalnych wykonawc6w, o ale na rynku istnieje trzech potencjalnych Wykonawc6w
danego zam6wienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie
internetowej Zamawiajqcego, lub innej stronie internetowej wskazanej przez
n stytu cjq Zarzqdzailqcq),
2) zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:
a) opis przedmiotu zam6wienia, kt6ry nie powinien odnosi6 sig do okreSlonego
wyrobu lub 2r6dla lub znak6w towarowych, patent6w, rodzajow lub specyficznego
pochodzenia, chyba 2e takie odniesienie jest uzasadnione pzedmiotem
zam6wienia i zostal okre6lony zakres r6wnowa2noSci,
b) warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spelniania, Wzy czym stawianie warunk6w udzialu nie jest obowiqzkowe,
c) kryteria oceny oferty,
d) informacjg
wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczeg6lnych kMeri6w oceny oferty,
e) opis sposobu pzyznawania punKacji za spelnienie danego kryterium oceny oferty,
f) termin skladania ofert, pzy czym termin na zlo2enie oferty wynosi w pzypadliu
gostaw i uslug nie mniej niz 7 dni, a w pzypadku rob6t budowlanych nie mniej niZ
14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego (termin 7, 14 dni liczy siq od
dnia nastgpnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a koriczy'sig
z uplywem ostatniego dnia. Je2eli koniec terminu pzypada na sobotg lub dzieri
ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastQpnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy,
g) termin realizacji umowy,
h) okreslenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej
wyniku
pzeprowadzonego postepowania o udzielenie zam6wienia, o ile pzewiduje siq
mo2liwosC zmiany takiej umowy,
i) informacjq o mozliwo6ci skladania ofert czqsciowych, o ile zamawiajqcy takq
mo2liwo56 przewiduje,
I

o

w

j)

informacjg o planowanych zam6wieniach uzupelniajqcych ich zakresie oraz
warunkach, na jakich zostanq udzielone, o ile zamawiaiqcy pzewiduje udzielenie
tego typu zam6wie6.
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3) wyb6r najkozystniejszej oferty sposr6d ofert zlo2onych przez Wykonawc6w
spelniajecych warunki udzialu w postqpowaniu odbywa sig w oparciu o ustalone
w zapytaniu ofertowym kryteria oceny,
4) wyb6r oferty jest dokumentowany protokolem postepowania o udzielenie zam6wienia.
Protok6l postqpowania o udzielenie zam6wienia zawiera co najmniej:
'l) lnformacjq o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
2) Wkaz ofert, kt6re wplynely w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, waz ze
wskazaniem daty wplynigcia oferty do Zamawiajecego,
3) informacje o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu pzez Wykonawc6w, o ile
takie warunki byly stawiane,
4) informacjq o wagach punktowych lub procentowych pzypisanych do poszczeg6lnych
kryteri6w oceny i sposobie pzyznawania punktacji poszczeg6lnym Wykonawcom za
spelnienie danego kryterium,
5) wskazanie wybranej oted.y wazz uzasadnieniem wyboru,
6) datg spozqdzenia protokolu i podpis Zamawiajqcego,
7) nastepujece zalqczniki:
a) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego,
b) zlo2one oferty,
c) o5wiadczenie/oSwiadczenia o braku powiqzar'r z Wykonawcami, kJ.6zy zlo2yli
oferty, podpisane przez osoby wykonujqce w imieniu Zamawiajqcego czynno6ci
niqzane z procedurq wyboru Wykonawcy, w tym biorqce udzial w procesie oceny
ofert2.

lnformacjg o wyniku postepowania upublicznia sie w taki spos6b, w jaki zostalo
upublicznione zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia polegajqcego na
wyslaniu zapylania ofertowego do co najmniej tzech potencjalnych Wykonawc6w,
informacje o wyniku postQpowania pzesyla sie do Wykonawc'w, K6tzy zlozyli oferty.
9. lnformacja o wyniku postQpowania powinna zawierat co najmniej nazwq wybranego
Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy, kt6ry zlo2yl oferte, istnieje obowiqzek
udostgpnienia wnioskodawcy prolokolu postepowania o udzielenie zam6wienia,
z wylqczeniem czgsci ofert stanowiqcych tajemnice przedsigbiorstwa.
10. Umowe z Wykonawcq i protokol postqpowania o udzielenie zam6wienia nalezy
spozedzic w formie pisemnej.
11. W pzypadku gdy wybrany Wykonawca odstepi od podpisania umowy z Zamawiajqcym,
mo2liwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcq, kt6ry w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia uzyskal kolejnq najwyzszq liczbq punkt6w.
12. Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowiei zawartej umowy w stosunku
do tre6ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 2e:
'l) Zamawiajqcy pzewidzial mozliwosc dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym
lub dokumentach zam6wienia oraz okreslil warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzq
8.

one do zmiany charakteru umowy,
2) zmiany dotyczq realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub rob6t budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zam6wieniem podstawowym, o ile staly
sig niezbqdne i zostaly spelnione lqcznie nastepujqce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zostad dokonana z powod6w ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lno5ci dotyczEcych zamienno5ci lub interoperacyjno5ci
spzqtu, uslug lub instalacji, zam6wionych w ramach zam6wienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnoSd lub znaczne
zwiqkszenie koszt6w dla zamawiajqcego,
c) warto66 ka2dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto6ci zam6wienia
okreSlonej pierwotnie w umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy zostaly spelnione lqcznie
nastgpujqce warunki:

i

1

Osoby wykonuj4ce w imieniu zarnawiajqcego c 4fio(ci zlgtiqzane zgroaeduq wyboru [rykonawcy, w rym biorqcc udzial w procesie oceny
nie mogq byd powiqzan€ osobowo lub kapitdowo z $lkonawcami, kt6rry zlozyli oferty- Powinny byd to osoby bezstronne i

ofe4

obiek0,$ne
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a) koniecznosc zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, kt6rych
Zamawiajqcy, dzialalqc z nalezylq starannoSciq, nie m6gl przewidzied,
b) warto5C zmiany nie ptzekracza 50% warto6ci zam6wienia okre6lonej pierwotnie
w umowie.
4) Wykonawce, kt6remu zamawilqcy udzielil zam6wienia,

ma zastqpi6

nowy

Wykonawca:
a) na podstawie postanowieh umownych, o K6rych mowa w lit. a,

w wyniku polqczenia, podzialu, pzeksztalcenia, upadlo6ci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego \ /ykonawcy lub jego pzedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postqpowaniu, nie zachodzq wobec niego
podstawy wyklu czenia otaz nie pociqga to za sobE innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku pzejecia pzez Zamawiajqcego zobowiqzari Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawc6w.
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy w przypadku zam6wie6 na
dostawy i uslugi, i jest mniejsza od 10% wartosci zam6wienia okre6lonej pienivotnie
w umowie w pzypadku zam6wieh na uslugi lub dostawy albo, w pzypadku
zam6wiefi na roboty budowlane, jest mniejsza od j,o/o wartoSci zam6wienia
okre6lonej pierwotnie w umowie.
13 Zapylanie ofertowe mo2e zosta6 zmienione pzed uplywem terminu skladania ofert
pzewidzianym w zapytaniu ofertowym. W6wczas konieczne jest dokonanie zmian
w ogloszeniu (upublicznieniu). lnformacja ta powinna zawiera( co najmniej: datq
upublicznienia zmienianego zapylania ofertowego a tak2e opis dokonanych zmian.
14 Zamawialqcy pzedlula termin skladania ofert o czas niezbgdny do wprowadzenia zmian
w ofertach, je2elijest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
b)

1.
2.

3.

4.

t

S 10. Wykonawcy wsp5lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia
Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegac sig o udzielenie zam6wienia.
W pzypadku, o kt6rym mowa w ust. 1 , Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu lub pelnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu i zawarciu umowy o udzielenie zam6wienia i zawarcia umowy.
Uregulowania dotyczqce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawc6w,
o kt6rych mowa w ust. '1.
Je2eli oferta Wykonawc6w, o kt6rych mowa w ust. 1 , zostala wybrana, Zamawilqcy
moze 2qdae pzed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia, umowy regulujqcej
wsp6lprac9 tych Wykonawc6w.
Umowa o kt6rej mowa w ust. 4 winna zawierat co najmniej:
1) okre6lenie celu gospodarczego,

2) oznaeenie czasu tMania umowy obejmujqcego okres rcalizac,i pzedmiotu
zam6wienia, gwarancji i rgkojmi,
3) okre6lenie lidera,
4) okre5lenie zakresu rzeczowego zam6wienia realizowanego pzez kazdego
z podmiot6w umowy,
5) wykluczenie mozliwo6ci wypowiedzenia umowy przez kt6rykolwiek z jej podmiot6w
do czasu wykonania zam6wienia oraz uplywu czasu gwarancji i rgkojmi,
6) okre6lenie odpowiedzialnoSci solidarnej podmiot6w umowy wzglQdem
Zamawiajqcego,
o.

7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajqcego.
Wykonawca mo2e polegad na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zam6wienia, zdolno6ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodni6 Zamawiajqcemu, iZ bedzie
dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia, w szczeg6lnoSci
pzedstawiajec w tym celu pisemne zobowiEzanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby wykonania zam6wienia.
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7.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Podmiot, kt6ry zobowiqzal siq do udostQpnienia zasob6w zgodnie z ust. 6, odpowiada
solidarnie z Wykonawcq za szkodq zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostqpnienia
tych zasob6w, chyba 2e za nieudostQpnienie zasob6w nie ponosi winy.
S 11. Dokumenty podmiotowe i pzedmiotowe
postepowaniu
W
o udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy moie 2Edae od Wykonawc6w
oSwiadczei lub dokument6w niezbednych do pzeprowadzenia postgpowania,
potwierdzajecych spelnianie:
1) warunk6w udzialu w postepowaniu (podmiotowe),
2) wymagaf okreslonych peez zamawialqcego odnosnie oferowanych dostaw, uslug
lub rob6t budowlanych (pzedmiotowe).
Zamawiajqcy moZe 2qdae
Wykonawc6w dokument6w okre6lonych
Rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w w sprawie rodzajdw dokument6w
potwierdzajqcych spelnianie warunk6w udzialu
postgpowaniu
udzielenie
zam6wienia publicznego, jakich mole zqda6 zamawiajqcy od wykonawcy oraz innych
dokument6w potwierdzajqcych spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu, je2eli jesl
to niezbqdne do oceny spelniania pzez wykonawc6w tych warunk6w.
Dokumenty se skladane w formie oryginalu lub kopii poSwiadczonej za zgodno66
z oryginalem pzez Wykonawcg.
Zamawiajqcy moze 2qda6 pzedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu.
Dokumenty spozqdzone w jezyku obcym sq skladane wraz z llumaczeniem na jezyk
polski, poSwiadczonym pE ez Wykonawcq.
W pzypadku, gdy Zamawiajqcy jest podmiotem, na tzecz kt6rego roboty budowlane,
dostawy lub uslugi zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku
pzedkladania dokument6w, potwierdzajqcych ich nalezyte wykonanie.
Zamawiajqcy wzywa Wykonawc6w, kt6rzy w wyznaczonym terminie nie zlo2yli
dokument6w lub o6wiadczeh wymaganych w SIWZ potwierdzajqcych spelnienie:
1) warunk6w udzialu w postgpowaniu,
2) wymagari okreSlonych pzez zamawi4Acego odnosnie oferowanych dostaw, uslug
lub rob6t budowlanych, bqd2 zlozyli przedmiotowe dokumenty lub oSwiadczenia
zawierajqce blQdy, do uzupelnienia ich w okreslonym terminie.
Zamawiajqcy wzywa Wykonawc6w, kt6zy w wyznaczonym terminie nie zlo2yli
pelnomocnictw lub, kl6zy zlozyli pelnomocnictwa zawierajqce Hqdy do uzupelnienia ich
w okre6lonym terminie.
Zamawilqcy wzwa lavie w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnier{
dotyczqcych oSwiadczei lub dokument6w, zlozonych pzez Wykonawcq.

od

w

Wszelkie koszty zwiqzane

w

z

o

uzyskaniem dokument6w wymaganych pzez

Zamawiajqcego ponosi Wykonawca.

1.

1.

$ 12. Forma porozumiewania sig Zamawiajqcego z Wykonawce
W postqpowaniach o udzielenie zam6wienia, o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz inne informacje Zamawialqcy Wykonawcy przekazujq, zgodnie z wyborem
Zamawiajqcego, pisemnie, faksem lub droga elehronicznq. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.
Je2eli Zamawiajqcy lub Wykonawca pzekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogq elektronicznE, kazda ze stron na 2qdanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W pzypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci pzez Wykonawce, pzyjmuje
sie, 2e pismo wyslane pzez Zamawi4qcego na ostatni znany adres poczty
elektronicznej lub fax podany pzez Wykonawce, zostalo mu doreczone w spos6b
umo2liwiajqcy zapoznanie sig Wykonawcy z tym pismem-

i

$ 13, Pzeslanki uniewa2nienia postepowania
Zamawiajqcy uniewa2nia postqpowanie o udzielenie zam6wienia, je2eli:

str
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2.
3.

4.

1.

1) nie zlo2ono 2adnej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu albo nie wplynql 2aden wniosek
o dopuszczenie do udzialu w poslepowaniu od Wykonawcy niepodlegajqcego
wykluczeniu,
2) wystqpila istotna zmiana okoliczno6ci powodujqca, 2e prowadzenie postepowania lub
wykonanie zam6wienia nie le2y w interesie Zamawiajqcego, czego nie mozna bylo
wczeSniej pzewidziec,
3) postepowanie obarczone jest wadq uniemoZliwiajqcq zawarcie wa2nej umowy
w sprawie zam6wienia,
4) cena najkozystniejszej oferty pzewyzsza kwotq, kt6rq Zamawiajqcy moze
pzeznaczy5, na sfinansowanie zam6wienia.
Zamawiajqcy mo2e, takze w ka2dym momencie uniewa2ni6 postQpowanie bez podania
ptzyczyny.
Je2eli dopuszczono mo2liwo6c skladania ofert czg6ciowych, do uniewa2nienia w czqSci
postqpowania o udzielenie zam6wienia pzepis ust. 1 i ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
uniewa2nieniu postepowania
udzielenie zam6wienia komisja pzetargowa
zawiadamia r6wnocze5nie wszystkich Wykonawc6w, kt6rzy pobrali SIWZ lub zlo2yli
oferty w postepowaniu, a je2eli specyfikacje zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiajqcego, zamieszcza zawiadomienie tak2e na stronie internetowej. W pzypadku
uniewaznienia postepowania o udzielenie zam6wienia Wykonawcom, R6zy zlo2yli
oferty nie pzysluguje roszczenie o zwrot koszt6w uczestnictwa w postepowaniu,
w szczeg6lnoSci koszt6w pzygotowania oferty.

o

O

$ '14. Zawarcie umowy
Umowa winna by6 zawarta:
1) w terminie nie kr6tszym ni2 3 dni od dnia pzekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie p62niej jednak ni? pzed uptywem terminu zwiqzania ofertq
w postqpowaniach prowadzonych w trybie pzetargu nieograniczonego,
2) umowa w sprawie zam6wienia mo2e zostac zawarta po uptywie terminu aNiqzania
ofertq, je2eli Zamawialqcy pzekazal Wykonawcom informacje o wyboze oferty pzed
uplywem terminu zwiqzania ofertq, a Wykonawca wyrazil zgodq na zawarcie umowy
na warunkach okre6lonych w zlo2onej ofercie.
3) w terminie okre6lonym pzez Zamawiajqcego:
a) w postepowaniu prowadzonym w trybie zam6wienia z wolnej rgki,
wyboze oferty
trybie pzetargu nieograniczonego
zawiadomienlu
b)
jednej
oferty nie p62niej jednak ni2 przed uplywem terminu
w pzypadku zlo2enia
zlftiqzania oteftq, z zaslzezeniem pK 1a).
Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy
sprawie zam6wienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, lub w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia protestu wniesionego na
wyb6r najkozystniejszej oferty, komisja pzetargowa proponuje wyb6r oferty
najkozystniejszej spo5r6d pozostalych ofert, bez pzeprowadzania ich ponownei oceny
chyba, 2e zachodzq przeslanki uniewa2nienia postepowania.
Do um6w w sprawach zam6wie6, zwanych dalej "umowami', stosuje sig pzepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, je2eli przepisy Regulaminu nie stanowiq
inaczej.
Umowa wymaga, pod rygorem niewa2no6ci, zachowania formy pisemnej chyba, 2e
pzepisy odrebne wymagaja formy szczeg6lnej.
jego
Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajqcy
umowy jest tozsamy
zobowiqzaniem zawartym w ofercie.
Wykonawcy, o kt6rych mowa w $ 10 ust. 1, ponoszq solidarnq odpowiedzialnoS6 za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.
Umowg zawiera sig na czas oznaczony.

w

2.

2

o

w

w

-

4.
5.
6.
7.
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$ '15. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
Zamawiajqcy mo2e 2qda' od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zwanego dalet ,,zabezpieczeniem', na roboty budowlane, dostawy i uslugi, kt6re
winno zosta6 wniesione najp62niej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie slu2y pokryciu roszcze6 z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Je2eli Wykonawca jest jednoczeSnie gwarantem, zabezpieczenie
slu2y tak2e pokryciu roszczefi z tytulu gwarancji jako5ci.

Zabezpieczenie mo2e by6 wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastqpujqcych formach:
1) Pieniedzu,
2) porqczeniach bankowych, lub porqczeniach spoldzielczej kasy oszczedno6ciowo
kredytowej, z lym, 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienie2nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany pzez zamaviajqcego lub got6wke w kasie Zamawiajqcego.
W pzypadku wniesienia wadium w pieniqdzu wykonawca mo2e wytazi| zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Je2eli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiatqcy pzechowuje je na rachunku
bankowym.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo2e za zgodq zamawiajacego dokona6 zmiany
formy zabezpieczenia na jednq lub kilka form, o kt6rych mowa w ust. 3.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
zachowaniem ciqglosci
zabezpiec,zenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
WysokoS6 zabezpieczenia ustala sie w wysokoSci od 2yo do 10% ceny calkowitej
podanej w ofercie lub wynegocjowanej w trybie zam6wienia z wolnej rqki albo
maksymalnej warto6ci nominalnej zobowiEzania Zamawiajqcego wynikajqcego z umowy,
je2eli w ofercie podano albo negocjacjach ustalono cene jednostkowe lub ceny
jednostkowe.
10. Jezeli okres realizacji zam6wienia jest dlu2szy niz rok, zabezpieczenie, za zgodq
Zamawiajqcego, moze by6 twozone pzez potrqcenia z nale2no6ci za czq5ciowo
wykonane dostawy, uslugi lub roboty budowlane.
11. W pzypadku, o kt6rym mowa w ust. 10, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest
obowiqzany wnie56, co najmniej 300/o kwoty zabezpieczenia.
12. Zamewiajecy wplaca kwoty potrecane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w
kt6rym dokonuje zaplaty faktury.
13. W pzypadku, o kt6rym mowa w ust. 10, wniesienie pelnej wysoko6ci zabezpieczenia nie
mo2e nastqpi6 p62niej ni2 do polowy okresu, na kt6ry zostala zawarta umowa.

-

4.
5.
6.
7.
8.
9.

z

S 16,

Zwrot zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy

1. Zamawiajqcy anraca 7oo/o zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania
zam6wienia i uznania przez Zamawi qcego za nalezycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczefi z tytulu rqkojmi za wady lub gwarancji
jako6ci nie mo2e pzekracza6 30% wysokoSci zabezpieczenia.
3. Kwota, o kt6rej mowa w ust. 2, jest zwracana nie p62niej ni2 w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci, chyba 2e w czasie gwarancji lub rgkojmi
zostaly zgloszone wady, k6re nie zostaly usuniete przed uplywem tego terminu.
W takim pzypadku alrot zabezpieczenia nastepuje po wykonaniu obowiqzk6w
wynikajqcych z gwarancji lub rekojmi.

1.

$ 17. Protest
Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale peysluguja Wykonawcy, je2eli
mial interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6sl szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajqcego pzepis6w niniejszego Regulaminu.
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Protest. pzysluguje wylEcznie od niezgodnej z pzepisami Regulaminu czynnosci
zamawiaiqcego podiqtej w postepowaniach o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynnosci, do kt6rej Zamawiaj4cy jest zobowiqzany na podstawie niniejszego
Regulaminu.
3. Protest pzysluguje wylqcznie wobec czynnosci dotyczqcej wykluczenia protestuiEcego
z postepowania o udzielenie zam6wienia lub odzucenia oferty protestujqcego.
4. Protest wnosi sig do Kierownika Zamawiajqcego.
5.
Protest wnosi siQ w terminie 3 dni roboczych od dnia pzeslania informacji o czynnosci
Zamawiajqcego, stanowiqcej podstawe jego wniesienia.
6. Prote.st uwa2a sig za wniesiony z chwilq, gdy doszedl on do ZamawiaiEcego w taki
spos6b, 2e m6gl zapozna6 sie z jego tre6ciq, ale nie p62niej niZ do godz. 15.00
w ostatnim dniu, kiedy dopuszczalne jest jego wniesienie.
7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko pzed zawarciem umowy.
8.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieupiawniony nie bqdzie
rozpatrywany.
9. Protest. powinien wskazywa6 zaskar2anq czynnosc lub zaniechanie czynnosci
Zamawiaiqcego, kt6rej zazuca sie niezgodnosc z pzepisami Regulaminu, zawierat,
z'uiezle pzyloc'zenie zazut6w, okresla6 2qdanie oraz wskazywa6 okolicznosci fahyczne
i prawne uzasadniajqce jego wniesienie.
10. wniesienie protestu zawiesza bieg terminu zwiqzania oferta do czasu jego ostatecznego
rozstzygniecia.
'l 1 . o. zawieszeniu biegu terminu
zwiqzania ofertq zamawiaiqcy informuje niezwlocznie
Wykonawc6w, klorzy zlo?yli ofedy.
12.
wniesieniu protestu oraz jego tresci zazulach Zamawiaiqcy zawiadamia
niezwlocznie Wykonawc6w uczestniczqcych w postqpowaniu.
'13. Do czasu ostatecznego rozstzygniecia protestu Zafiawidqcy
nie moze zawzet,
umowy.
14. Protest rozstrzyga siq w terminie 5 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiaiqcego.
15. Komisja Pzetargowa rozpatruje wniesiony protest pzesyla propozyclq' lego
rozstzygnigcia do Kierownika Zamawiajqcego.
'16. Kierownik Zamawiajqcego uwzglqdnia lub oddala protest.
17. W przypadku uwzglqdnienia protestu Komisja pzetargowa powtarza oprotestowanq
czynno56.
18. Opowt6zeniu czynno6ci Zama\riajecy informuje Wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty.
19. lnformaciq o oddaleniu protestu zamawiaiqcy przesyla wykonawcom, R6rzy zlo2yli
oferty.
20. Od oddalenia protestu dalsze Srodki odwolawcze nie pzyslugujq.

o

i

i

S 18. Spory wynikajqce z realizacji umowy
Spory mogqce wystqpi6 na etapie realizacji umowy zawartej w wyniku pzeprowadzonego
postgpowania, bqdq rozstzygane polubownie w drodze negocjacji pomigdzy stronami,
a w przypadku niemo2nosci ich rozstzygniQcia - przez sqd wlasciwy dia siedziby

Zamawiajqcego.

1.
2.
3.

$ 19. Uwagi
Regulamin wchodzi w 2ycie w dniu okreslonym w zazqdzeniu wprowadzajqcym.
Do postepowan wszczetych pzed dniem wejscia w 2ycie regulaminu, a tiUe do um6w
w sprawach zam6wie6 zawartych pzed dniem wejicia w zycie regulaminu stosuje sie
przepisy dotychczasowe.
Regulamin opracowano w oparciu o wytyczne MPUH 2O14-2O2Ot12(02)tOgt2O16.
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