Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6 z dnia 11.03.2021 r.
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§1
Regulamin niniejszy określa zasady postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych, o których
mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę
130 000 złotych, a nie jest równa i nie przekracza aktualnych progów unijnych, ich równowartości w
złotych oraz równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. zamawiającym lub Spółce – należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – spółka z o.o. w Lęborku,
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku,
3. ustawie lub ustawie Pzp - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
4. zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Miejskim
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. a wykonawcą, których przedmiotem są usługi,
dostawy lub roboty budowlane,
5. wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością,
6. cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r. poz. 178), nawet jeżeli jest
płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą
7. cenie oferty - należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za roboty budowlane, towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym,
8. komisji przetargowej - należy przez to rozumieć właściwą komisję powołaną zarządzeniem
przez Dyrektora do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
9. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do
dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm. 5)), zwanego dalej
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”, lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu
budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego;

10. dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome,
energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu,
które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację,
11. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi
lub dostawami,
12. wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o
udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
13. najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała,
albo ofertę z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt,
14. ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami
zamówienia, wykonanie części zamówienia,
15. ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez
zamawiającego sposób wykonania zamówienia,
16. SWZ - należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia
17. regulaminie – należy przez to rozumieć REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku

Rozdział 2
Zasady udzielania zamówień
§3
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
celowy, oszczędny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów.
2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem postępowania o udzielenie
zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913 ze zm), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
5. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
§4
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują,
zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, drogą elektroniczną lub w obu formach.

Rozdział 3
Tryby udzielania zamówień
§5
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w jednym z niżej wymienionych trybów:
a) przetarg nieograniczony,
b) przetarg ograniczony
c) negocjacje bez ogłoszenia
d) zamówienie z wolnej ręki
2. O wyborze trybu udzielenia zamówienia decyduje Dyrektor.
3. Pracownik merytoryczny z zakresu zamówień sektorowych określa warunki prowadzenia
postępowania, indywidualnie dla każdego zamówienia, na etapie opracowania dokumentacji
zamówienia. Może przy tym kierować się opisem procedur zawartym w ustawie Pzp – z
możliwością wyłączenia przepisów dotyczących: publikacji ogłoszeń, terminów, wadiów,
specyfikacji warunków zamówienia, protokołu postępowania, odwołań i skarg.
§6
1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania
ofert.
3. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje
warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a
następnie zaprasza ich do składania ofert. Tryb ten można zastosować ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować
terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo w sytuacji gdy,
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu
ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone albo nie zostały
złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone a pierwotne warunki zamówienia nie
zostały w istotny sposób zmienione;
4. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności
1) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość
tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
2) w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia
na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub
instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana
wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże
trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji;
3) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w
związku z likwidacją działalności innego podmiotu albo postępowaniem egzekucyjnym albo
upadłościowym;
4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargowym nie złożono żadnej oferty albo
wszystkie oferty zostały odrzucone

Rozdział 4
Ogłoszenia i zaproszenia
§7
1. Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, może być umieszczone w
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie
internetowej Spółki.
2. W przypadku, gdy ze względu na charakter zamówienia, informacja o wszczętym postępowaniu
winna dotrzeć do możliwie jak największej liczby potencjalnych wykonawców, zamawiający może
zamieścić ogłoszenie także w innych miejscach (np. na stronie internetowej Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie) oraz w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej.
3 Ogłoszenie o postępowaniu oraz zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu winno zawierać
informację, iż jest ono prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na
dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Lęborku”, i nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 5
Zamawiający i Wykonawcy
§8
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (teks jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
§9
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego
Regulaminu.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6. Szczegółowe warunki udziału wykonawcy w postępowaniu określa każdorazowo Zamawiający w
SWZ.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8. 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 w sprawie zamówienia.
9. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez
wykonawców, o których mowa w ust. 7, warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to
uzasadnione charakterem zamówienia.
11. Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców, o których mowa
w ust. 7, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione
charakterem zamówienia i proporcjonalne
§ 10
1. Zamawiający może w postępowaniu przedstawić podstawy do wykluczenia wykonawcy z
postępowania, o których mowa w Art. 108 oraz 109 ustawy Pzp.
2. Ponadto Zamawiający ma prawo wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawców którzy:
a) w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie
wykonali zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je nienależycie,
b) znajdują się w sporze ze Spółką w szczególności spór dotyczy dostaw, usług lub robót
budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki,
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
§ 11
1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu może żądać od wykonawcy dokumentów
potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszego
regulaminu,
b) brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w § 10
c) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego,
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających ich
spełnianie oraz potwierdzenie że nie podlega wykluczeniu, również te dokumenty
3. Zamawiający może uzależnić złożenie ofert po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej albo po
sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Szczegółowe
uregulowania zostaną umieszczone w SWZ.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od żądania złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W tym przypadku,
jeżeli w postępowaniu Zamawiający żądał przedstawienia określonych przedmiotowych lub
podmiotowych środków dowodowych, dokumenty te będą żądane jedynie od wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy w SWZ określa Pracownik merytoryczny z
zakresu zamówień sektorowych przygotowując dokumentację w postępowaniu.
6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
wymaganych przez Zamawiającego ponosi wykonawca.
7. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w ust. 2,

podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, środki dowodowe są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Zamawiający wzywa także wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych.
§ 12
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz
czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może
być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego, a w
przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na
stronie internetowej Zamawiającego.
2. Przy ustalaniu terminu złożenia oferty Zamawiający uwzględnia również termin niezbędny na
dokonanie wizji lokalnej albo na sprawdzenie przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia jeżeli Zamawiający wymaga ich dokonania
§ 13
1. Zamawiający może żądać wniesienia wadium. Warunki jego wniesienia i zwrotu określa
dokumentacja przetargowa postępowania.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach,
określa kwotę wadium dla każdej z części. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r.
poz. 310, 836 i 1572),
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem
zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
§ 23 ust. 4 pkt 3) Regulaminu, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

Rozdział 6
Przygotowanie postępowania
§ 14
1. Przygotowanie postępowania polega na opracowaniu i przedłożeniu do zatwierdzenia Dyrektorowi
kompletu dokumentów, umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie postępowania oraz
zawarcie ważnej umowy.
2. Wyznaczony przez Dyrektora pracownik merytoryczny z zakresu zamówień sektorowych
rozpoczyna czynności przygotowania postępowania od:
a) określenia przedmiotu zamówienia,
b) ustalenia jego wartości,
c) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia, gdy postępowanie prowadzone ma być w innym
trybie niż przetarg,
d) projektu zarządzenia o powołaniu Komisji przetargowej liczącej co najmniej 5 osób wskazując
przewodniczącego oraz sekretarza Komisji.
3. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty.
4. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót
budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody
produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu
innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem
że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.
5. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień.
6. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów.
7. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”. Wówczas Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria
stosowane w celu oceny równoważności.

Ustalenia wartości zamówienia
§ 14
1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła
zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia, zamawiający przed wszczęciem
postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.
2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy
bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Zamawiający nie może, w celu
uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia.
3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia może być dokonane przez Zamawiającego rozeznanie
rynku, które ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została
wykonana po cenie rynkowej. W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne
jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia –
wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców
lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie
internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do
potencjalnych minimum 3 wykonawców.
4. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z
których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
5. W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest
łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z
których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych.
6. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815);
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane.
7. Podstawą ustalenia wartości zamówień na usługi lub dostawy, powtarzających się, ciągłych lub
podlegających wznowieniu w określonym czasie, jest łączna wartość tych zamówień:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub
roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz
prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem albo
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej
usłudze lub dostawie.
8. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona,
jest:
1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień
udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy;
2) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych na
czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.

9. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi:
1) bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne
podobne świadczenia;
2) ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
3) projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, prowizje i inne podobne
świadczenia.
§ 16
1.
Stosownie do zaproponowanego trybu wyznaczony pracownik merytoryczny z zakresu
zamówień sektorowych opracowuje dokumentację przetargową (ogłoszenia, specyfikację warunków
zamówienia, zaproszenie do udziału w postępowaniu, zaproszenie do składania ofert, zaproszenie do
negocjacji, zamówienie z wolnej ręki, wzory umów itp.) stanowiącą podstawę przygotowania ofert
przez wykonawców.
2. Specyfikacja warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postępowania;
2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
3) tryb udzielenia zamówienia;
4) opis przedmiotu zamówienia;
5) informację o dokumentach składanych w postępowaniu tj. przedmiotowych i podmiotowych
środkach dowodowych ;
6) termin wykonania zamówienia;
7) podstawy wykluczenia, o których mowa w § 10;
8) informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami
10) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;
11) termin związania ofertą;
12) opis sposobu przygotowywania oferty;
13) sposób oraz termin składania ofert;
14) termin otwarcia ofert;
15) sposób obliczenia ceny;
16) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
17) informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
18) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. SWZ zawiera również:
1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
2) liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części,
na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady,
mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części;
3) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;
4) informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający
przewiduje obowiązek jego wniesienia;
5) informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;
6) informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje

możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentów;
7) informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot;
8) wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jeżeli zamawiający przewiduje
takie wymagania;
9) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia.
§ 17
1. Zamawiający przekazuje (przesyła) wykonawcy Specyfikację warunków zamówienia nie później
niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Zamawiający może też
zamieścić specyfikację na swojej stronie internetowej.
2. Specyfikację warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 3 jeżeli
informację o odpłatności za przekazanie SWZ Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu o postępowaniu.
3. Komisja przetargowa dokonuje ustalenia ceny dokumentacji przetargowej, o ile jej udostępnienie
ma być odpłatne. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację warunków zamówienia, może
pokrywać jedynie koszty jej druku (powielenia) oraz przesłania.
§ 18
1 Zamawiający może wymagać lub dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej.
2 Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia
jest podzielny. W takim przypadku 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.
3 Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych
podwykonawców.
4 Zamawiający może określić w specyfikacji warunków zamówienia, która część zamówienia nie
może być powierzona podwykonawcom.

Rozdział 7
Prowadzenie postępowania
§ 19
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia uważa się za rozpoczęte z chwilą publikacji ogłoszenia
(na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej lub w prasie) albo z chwilą wysłania zaproszenia do
składania ofert.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Komisja przetargowa.
3. W trybie przetargu Komisja przetargowa wydaje za pokwitowaniem lub przesyła SWZ, na
wniosek wykonawców zainteresowanych danym postępowaniem.
4. Komisja przetargowa prowadzi rejestr wykonawców, którym wydano lub przesłano SWZ.
5. Do wyłącznej właściwości Komisji przetargowej należy: otwarcie ofert, ocena spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena ofert, wykluczenie wykonawcy
lub odrzucenie jego oferty, wybór najkorzystniejszej oferty.
§ 20
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści
SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert.
2. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedłuża termin

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 1, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 2, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na
stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazuje wykonawcom, którym
udostępnił odpowiednio SWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ.
7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert,
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
8. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została
udostępniona SWZ.

Rozdział 8
Wybór najkorzystniejszej oferty
§ 21
1 Miejsce oraz nieprzekraczalny termin składania ofert określa dokumentacja przetargowa.
2 Oferty, przygotowane i opisane w sposób określony w specyfikacji, w terminie, o którym mowa w
ust. 1, wpływają do siedziby Spółki (na sekretariat), gdzie są rejestrowane w dzienniku podawczym
zamawiającego.
3 Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert - sekretarz Komisji przetargowej lub inny
członek komisji wskazany doraźnie przez przewodniczącego Komisji przetargowej, pobiera z
sekretariatu oferty złożone na dane postępowanie, sprawdzając nienaruszalność ich opakowania.
4 Od momentu pobrania ofert, o którym mowa w ust. 3, pełną odpowiedzialność za ich
nienaruszalność przechodzi na Komisję przetargową.
§ 22
1. Otwarcie ofert Komisja przetargowa przeprowadza w miejscu i terminie określonym w
specyfikacji warunków zamówienia.
2. Oferty otwiera się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w którym upływa
termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje nie-zwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
§ 23

1. Komisja przetargowa ocenia, czy wykonawcy którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie,
spełniają wymagane warunki podmiotowe, określone odpowiednio w dokumentacji przetargowej.
2. Oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia sektorowego, o którym mowa w ust. 1, Komisja przetargowa dokonuje na podstawie
oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
3. Wtoku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń.
4. 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 dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień,
w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
7. Wyjaśnienia, o których mowa wyżej, mogą dotyczyć w szczególności:
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo
związanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
§ 24
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami prawa;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
9) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w § 23
ust. 4 pkt 3) Regulaminu
10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą;
12) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium
przed wyborem najkorzystniejszej oferty
13) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych
przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
14) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego
wymagał w dokumentach zamówienia.
2. W celu niezwłocznego zawiadomienia wykonawcy o odrzuceniu oferty Komisja przetargowa
opracowuje i przedkłada do podpisu Dyrektorowi stosowne pismo, zawierające uzasadnienie
faktyczne.
§ 25
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia.
2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub
kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.
3. Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
4. Kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego
wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych wofertach.
5. Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia.
6.Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
7. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie:
1) kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu;
2) ceny lub kosztu.
8. W ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia zamawiający określa wagę, jaką
przypisuje każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej, z
wyjątkiem sytuacji, gdy najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie ceny.
9. 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 wybiera
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
10.Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 10, zamawiający

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
12. 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 zawierających
nową cenę lub koszt.
13. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
14. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w
dokumentach zamówienia.
15. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
16. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 15, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowa.
17. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Dyrektor, zatwierdzając propozycję Komisji
przetargowej.
§ 26
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo
2) unieważnieniem postępowania.
2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z warunkami postępowania, wykonawca
obowiązany jest do zawarcia umowy
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać tę spośród
pozostałych ofert, która (stosownie do trybu lub zastosowanych kryteriów) zawiera najniższą cenę
lub uzyskała najwyższą liczbę punktów.
§ 27
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed
upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie

wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
6. W wyjątkowych przypadkach zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty
bez podania przyczyn.
7. W celu zawiadomienia o unieważnieniu postępowania bez wyboru oferty Komisja przetargowa
opracowuje i przedkłada do podpisu Dyrektorowi stosowne pismo kierowane do wykonawców,
podając uzasadnienie faktyczne.

Rozdział 9
Dokumentowanie postępowań
§ 28
1. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w
jego toku protokół postępowania.
2. Protokół postępowania zawiera co najmniej:
1) nazwę i adres zamawiającego;
2) wskazanie przedmiotu i wartości zamówienia;
3) informację o trybie udzielenia zamówienia
4) wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5) wyniki badania i oceny ofert wraz z podaniem imion, nazwisk albo nazw wykonawców,
6) powody unieważnienia postępowania;
7) imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
oraz powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie części zamówienia,
którą ten wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a także imiona i nazwiska albo nazwy
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani;
8) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej i innych osób, które wykonywały czynności
wprowadzonym postępowaniu;
3. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców), wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz
inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
4. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
5. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się
niezwłocznie po otwarciu ofert,
6. Wyznaczony przez Dyrektora pracownik merytoryczny przechowuje dokumentację przetargową
oraz protokół postępowania wraz z załącznikami w sposób gwarantujący ich nienaruszalność - przez
okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 29
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Wysokość kwoty zabezpieczenia, warunki jego
wniesienia i zwrotu określa dokumentacja przetargowa.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości..
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. 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.
7 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
8 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
§ 30
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 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający
pozostawia na wykonanie roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 31
1. W postępowaniach prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo
zamówień publicznych (odwołanie, skarga).
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do postępowań o udzielenie zamówień
wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r, poz.
1740 ze zmianami).

