Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI
I ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ
PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
W KRAKOWIE
Rozdział l
Postanowienia ogólne
§1
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do zamówień udzielanych przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z wyłączeniem:
1) usług hotelarskich, restauracyjnych, cateringowych;
2) usług transportu kolejowego, drogowego, wodnego, lotniczego;
3) nabywania wydawnictw i publikacji;
4) usług notarialnych;
5) usług sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych;
6) usług rekrutacji i pozyskiwania personelu;
7) usług edukacyjnych lub szkoleniowych;
8) zamówień finansowanych z ZFŚS;
9) usług medycznych;
10) usług promocyjnych, usług informacyjnych, zakupu czasu antenowego lub audycji od
dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych;
11) nabywania audycji i materiałów do audycji lub ich opracowania, produkcji lub
koprodukcji;
12) nabywania własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości;
13) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów
wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
14) zaciągania pożyczek lub kredytów, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją,
sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;
15) dostaw uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu
przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji;
16) zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych przyznanych na podstawie
umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania
zamówienia lub finansowanych z innych środków udzielanych na podstawie procedur
wskazanych przez donatora.
2. Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych, którego podstawowa działalność związana jest z tworzeniem
sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem
lub dystrybucją ciepła albo dostarczania ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami,
przy czym:
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1) do udzielania zamówień sektorowych ustawowych stosuje się przepisy ustawy (Dział III
Rozdział 5 – „Zamówienia sektorowe”), a w przypadku zaistnienia przesłanek, o których
mowa w art. 136 i 138a ustawy zastosowanie mają postanowienia Regulaminu;
2) do udzielania zamówień sektorowych podprogowych stosuje się postanowienia
Regulaminu, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 postanowienia Regulaminu POIiŚ.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. l pkt l i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178);
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji
zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
3) Kodeksie cywilnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),
4) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę:
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku zamówień
w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry
opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż
cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;
5) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią SIWZ,
wykonanie części zamówienia;
6) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania
zamówienia;
7) platformie zakupowej – należy przez to rozumieć system informatyczny wspierający proces
udzielania zamówień w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych, komunikacji z
wykonawcami, zarządzania bazą danych z przeprowadzanych postępowań;
8) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udzielenia zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych;
9) Regulaminie POIiŚ – należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zamówień o wartości
nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
– prawo zamówień publicznych – w zakresie projektów współfinansowanych ze środków
programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020”;
10) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 2c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych lub obiektu budowlanego,
a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
11) SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia;
12) stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem
www.mpec.krakow.pl;
13) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy;
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14) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.),
15) wartości zamówienia - jest to całkowita szacunkowa wartość zamówienia, bez podatku
od towarów i usług, ustalona przez zamawiającego z należytą starannością;
16) 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;
17) zamawiającym - należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie;
18) zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym
a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
19) zamówieniach sektorowych podprogowych – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane
w celu wykonywania działalności zdefiniowanej w art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy, którego wartość
jest mniejsza niż progi ustawowe,
20) zamówieniach sektorowych ustawowych - należy przez to rozumieć zamówienie udzielane
w celu wykonywania działalności zdefiniowanej w art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy, którego wartość
jest równa lub przekracza progi ustawowe.
Rozdział 2
Zasady udzielania zamówień
§3
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie
z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Czynności związane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające
bezstronność i obiektywizm.
2. Postępowanie jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach, zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

1.
2.
3.
4.

§4
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Oferty sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
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Rozdział 3
Ogłoszenia i zaproszenia
§5
1. Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego lub negocjacji
z ogłoszeniem, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
2. W przypadku zamówienia prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty zamawiający
kieruje zaproszenie do złożenia oferty do co najmniej czterech wykonawców.
3. Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniach winny
zawierać informację, iż postępowanie prowadzone jest na podstawie postanowień Regulaminu.
Rozdział 4
Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczania wykonawców
§6
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
w SIWZ.
2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki
dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalne poziomy zdolności.
3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

1.

2.

3.

4.

§7
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:
1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny
roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem;
2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych
wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;
3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
przekraczał dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych
przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji.
Zamawiający wskazuje w SIWZ lub protokole powody zastosowania takiego wymogu.
Zamawiający może wymagać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli określi
w SIWZ przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, na podstawie których uwzględnia
te informacje.
Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, przepisy ust. 1-3 stosuje się do każdej z tych części.
Zamawiający może określić minimalny roczny obrót także w odniesieniu do więcej niż jednej
części zamówienia, na wypadek, gdyby wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do realizacji w tym samym czasie.
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§8
1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić
minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające
wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane,
zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
W takim przypadku zamawiający może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach imion i nazwisk osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób.
§9
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku są
zobowiązani do utworzenia konsorcjum. Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się zasobami
podmiotów trzecich przez wykonawców.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa
w ust. l.
§ 10
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
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6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub
pozyskał
informacje
poufne,
mogące
dać
mu
przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, na
wezwanie Zamawiającego, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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4. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 3, wskazuje podstawy
wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ lub w zaproszeniu do negocjacji.
5. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a-c,
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienia podstawy wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9 lub ust. 3 pkt 2 i 3, jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 11
Zamawiający może żądać od wykonawców wszelkich oświadczeń i dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego,
3) brak podstaw wykluczenia
– zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ lub w zaproszeniu.
Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert lub składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w negocjacjach, spełnianie warunków, o których mowa w § 6 i brak
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 10.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub
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, Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert albo termin składania wniosków o
dopuszczenie do negocjacji.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający może żądać od wykonawców wszelkich dokumentów, które pozwolą
na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności finansowej
wykonawcy.
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6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez zamawiającego ponosi
wykonawca.
7. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w ust. 1, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych , w szczególności rejestrów publicznych.
Rozdział 5
Przygotowanie postępowania
§ 12
1. Przedmiot zamówienia zamawiający opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie tych podwykonawców.
3. Zamawiający może określić, która część zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom.
Rozdział 6
Tryby udzielania zamówień
§ 13
Niniejszy Regulamin przewiduje stosowanie przy udzielaniu zamówień następujących trybów
postępowań:
1) przetarg nieograniczony,
2) negocjacje z ogłoszeniem,
3) zaproszenie do złożenia oferty,
4) zamówienie z wolnej ręki.
§ 14
1. Zamawiający wybierając tryb dla danego postępowania o udzielenie zamówienia ma na celu
uzyskanie najkorzystniejszych warunków zamówienia i sprawne przeprowadzenie postępowania
w celu udzielenia zamówienia.
2. Trybami podstawowymi są przetarg nieograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i zaproszenie do
złożenia oferty.
Podrozdział 1
Przetarg nieograniczony
§ 15
1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, po
zarejestrowaniu na platformie zakupowej.
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2. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postepowaniu, o ile zamawiający przewidzi taką możliwość w SIWZ.
§ 16
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając
ogłoszenie o postępowaniu. Zasady ogłaszania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego
regulują postanowienia § 5 ust. 1 i 3.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 17
Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej od dnia zamieszczenia na niej ogłoszenia
o postępowaniu do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego w terminie późniejszym niż na 6 dni przed terminem składania ofert
w postępowaniu na robotę budowlaną lub na 3 dni przed terminem składania ofert w
postępowaniu na dostawę lub usługę.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
W przypadku udzielania wyjaśnień zamawiający nie jest zobowiązany do przedłużania terminu
składania ofert.
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ. Informacje o terminie zebrania zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone zapytania o wyjaśnienie
treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania
zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie
internetowej.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
przygotowanie i złożenie oferty z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu w przypadku dostaw lub usług i 14 dni w przypadku
robót budowlanych.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie
zawiadamia zamieszczając informację na stronie internetowej.

§ 18
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków lub nie podlegania wykluczeniu również te dokumenty.

1.
2.
3.
4.

§ 19
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.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

1.

2.

3.

4.

§ 20
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania
tej umowy, jeżeli jego wniesienia żąda no;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który nie złożył oferty;
3) którego oferta została odrzucona.
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.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Podrozdział 2
Negocjacje z ogłoszeniem

1.

2.
3.
4.

5.

§ 21
Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu
o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu
do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania
ofert.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem zamieszczając
ogłoszenie o postępowaniu.
Zasady ogłaszania postępowań w trybie negocjacji z ogłoszeniem regulują postanowienia
§ 5 ust. 1 i 3.
Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiot zamówienia, warunki udziału
w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków oraz brak podstaw do wykluczenia. Ogłoszenie
zawiera również termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach, z tym,
że termin ten nie może być krótszy niż 4 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach, wykonawca składa oświadczenia
lub dokumenty, o których mowa w ust. 4.
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6. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców, którzy
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one
określone przez zamawiającego, przekazując im jednocześnie SIWZ, w której pomija się
informacje dotyczące podmiotowych warunków udziału w postępowaniu i dokumentów
podmiotowych, terminu związania ofertą oraz miejsca i terminu składania i otwarcia ofert.
7. Termin składania ofert wstępnych nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia
do składania ofert wstępnych.
8. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne nie
podlegające odrzuceniu.
9. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu
zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia. Negocjacje nie mogą prowadzić do
zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
10. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić SIWZ w zakresie,
w jakim była ona przedmiotem negocjacji.
11. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert ostatecznych wszystkich wykonawców, z którymi
prowadził negocjacje.
12. W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w ust. 10, wraz z zaproszeniem
do składania ofert przekazuje zmienioną w tym zakresie SIWZ lub zamieszcza ją na stronie
internetowej.
13. Zamawiający wyznacza termin składania ofert ostatecznych z uwzględnieniem czasu
niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zaproszenia.
14. Przy zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem mają zastosowanie również postanowienia
§17 z zastrzeżeniem, że wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcy zaproszonemu do
negocjacji.
15. Postanowienia §19 i §20 stosuje się odpowiednio.
Podrozdział 3
Zaproszenie do złożenia oferty
§ 22
1. Zaproszenie do złożenia oferty to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający zwraca
się do wybranych wykonawców, w liczbie nie mniejszej niż 4, o złożenie przez nich oferty.
2. Do zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 zamawiający dołącza SIWZ.
§ 23
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
wystosowania zaproszenia.
2. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
§ 24
1. Postanowienia § 17 ust. 2, 3, 4, 5, i 7 - z wyłączeniem postanowień dotyczących obowiązku
zamieszczania na stronie internetowej stosuje się odpowiednio. Informacje, wyjaśnienia i
zmiany zostają przekazane wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty.
2. Postanowienia § 19 i § 20 stosuje się odpowiednio.
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Podrozdział 4
Zamówienie z wolnej ręki
§ 25
1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
2. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne
do przeprowadzenia postępowania, w tym wzór umowy.
3. Najpóźniej w dniu negocjacji w sprawie zamówienia wykonawca składa oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, a jeżeli
zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub nie podlegania
wykluczeniu również te dokumenty wraz z wypełnionym formularzem oferty. Postanowienia
§ 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 7
Wybór najkorzystniejszej oferty
§ 26
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy
zakupowej zamawiającego. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ lub zaproszenia.
§ 27
1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym
kryterium wyboru.
2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia
jest podzielny.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub
więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia,
na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
§ 28
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 29
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ lub zaproszeniu.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
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.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 30
1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
2. Otwarcie ofert jest jawne 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 wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.
§ 31
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
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 z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
§ 32
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ lub zaproszenia z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 pkt 3;
2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
4) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w § 29 ust. 2 na przedłużenie terminu
związania ofertą;
5) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
6) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 3;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
§ 33
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, lub cena jednostkowa wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności
w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
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minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.
1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 34
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ lub zaproszeniu.
Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) jakość, funkcjonalność, w tym parametry techniczne i właściwości funkcjonalne;
2) aspekty środowiskowe;
3) aspekty innowacyjne;
4) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia;
5) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy,
sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

§ 35
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację lub, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert była cena – ceny tych ofert;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
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3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) terminie, określonym zgodnie z § 37 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia może być zawarta.
5) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego lub negocjacji
z ogłoszeniem, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 5, na stronie internetowej.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

§ 36
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w negocjacjach od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w § 34 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.
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
postępowania o udzielenie zamówienia postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy
złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym
również kosztów przygotowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez obowiązku podawania
przyczyny.
§ 37
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub zaproszenia do złożenia oferty została złożona
tylko jedna oferta,
Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli
zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu
związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w
złożonej ofercie.
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 ponownego badania i oceny.
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Rozdział 8
Umowy ramowe
§ 38
1. Umowa ramowa – jest to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą
wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać
udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
przewidywanych ilości.
2. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić
w okresie trwania umowy ramowej.
§ 39
Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując
odpowiednio postanowienia dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
lub negocjacji z ogłoszeniem.
§ 40
1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot
zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.
2. Umowę ramową zawiera się:
1) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty nie podlegające odrzuceniu złożyło
mniej wykonawców;
2) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy
z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne.
3. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.
§ 41
1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową:
1) jeżeli zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą – z wolnej ręki;
2) jeżeli zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą – kierując do tych
wykonawców zapytanie cenowe i wybierając wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.
2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonać modyfikacji
warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli modyfikacja ta nie
jest istotna.
Rozdział 9
Umowy w sprawach zamówień
§ 42
1. Do umów w sprawach zamówień udzielonych zgodnie z Regulaminem, zwanych dalej
„umowami”, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
§ 43
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
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2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy lub istotnych postanowieniach umowy
w postaci jednoznacznych postanowień, które określają ich zakres, w szczególności
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 5;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na
roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może
wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych
nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
5. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy
lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść
wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
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c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy lub umowy ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 4.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 2 jest nieważna.
§ 44
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata.
2. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
2) gazu z sieci gazowej;
3) licencji na oprogramowanie komputerowe.
3. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi
przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
§ 45
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 dnia 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.
§ 46
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.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 47
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.
Jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w formie gwarancji, wykonawca przed podpisaniem
umowy przedkłada Zamawiającemu treść dokumentu do akceptacji.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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.
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§ 48
1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w § 47 ust. l za zgodą zamawiającego.
2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
§ 49
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 do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
§ 50
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Zamawiający może pozostawić część kwoty zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 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 10
Środki odwoławcze

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 51
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez
zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez zamawiającego czynności,
do której jest zobowiązany na mocy niniejszego Regulaminu, wykonawca ubiegający się
o udzielnie zamówienia, którego interes prawny w uzyskaniu tego zamówienia został naruszony
może wnieść protest do zamawiającego. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.
Protest nie przysługuje dla postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego
treścią.
Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także dotyczący postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 4 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia lub SIWZ na stronie internetowej zamawiającego. Postanowień ust. 3
zdanie pierwsze nie stosuje się.
Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony protest
dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 4 dni od dnia przekazania SIWZ jednak nie
później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Postanowień ust. 3 zdanie pierwsze nie
stosuje się.
W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot
nieuprawniony.
9. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 52
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie
wykonawców, którzy złożyli oferty.
Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści
ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
udostępniana SIWZ.
Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności
wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem odrzucenia oferty , do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
§ 53
Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 5 dni od dnia jego wpłynięcia. Brak rozstrzygnięcia
protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje wykonawcy, który
wniósł protest, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej,
na której SIWZ jest udostępniana.
W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców.
Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego jest ostateczne.

20

