Zarząilzenie nr 1 l 0l l 20żl
Prezesa Zarządu Spółki Miejskiego Zakłada
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach
z dnia 22

sĘcznia2021r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminów udzielania zanówień publicznych w

MZWiK

w Myślenicach

§1
W związku zę zmianą ustawy Prawo zamowięń publicznych wprowadza się do realizacji
i stosowania następuj ące regulaminy udzielania zamówień publicznych:
1. REGULAMIN ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH udzielanych przez Miejski Za*ad
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach do których zgodnie z art.2 ust. l
pkt. 2) nie mają zastosowania przepisy Ustawy

z

dnia 11 września2aI9 r. - Prawo

zamówięń publicznych (Dz.U.2aI9 poz.2019 zpóźn. zm.).

2. REGULAMIN ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. ż ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamowień Publicznych obowiązujący

w

MZWiK

Sp. z o. o. w Myślenicach.

§2
ZobońązĄe się Kierowników komórek orgańzacyjnych MZWiK

w

Myślenicach do

zapoznania podległych pracowników z treściąregulaminów.

§3
Traci moc Zatządzeńenr lllllzlz}PrezesaZarządu Spółki MiejskiegoZakadu Wodociągów
iKanalizacji Sp. z o.o, w MyślenicachzdniaO4 1istopada2020 t.

§4

Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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REGULAMIN ZAMÓWEŃ sexroRowYcH
udzielanych pzez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w MyśIenicach
do ktorych zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 2) nie maja zastosowania pzepisy
Ustawy z dnia 11 _wześnia 2a19 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2O19 poz, 2019 z póżn. zm.)

1

.

2.

WsTĘP
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myślenicach dla
zamówień sektorowych o których mowawań.5 ust.4 pkt 1 lita) orazart- 5 ust.4litc)tiret2 Ustawy
PZP, doĘczących usług, dostaw i robot budowalnych, dla których wańośó nie pzekracza kwot
określonychw ań. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U, 2019 poz.2019 z późn. zm.),stosuje niniejszy Regulamin.
Regulamin został opracowany w celu zapewnienia jakości,pzejzystości, efektywności, oszczędności
i terminowości w wydatkowaniu środkow publicznych zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z2019 r. poz, 869 z późn, zm.).

DzlAŁ t PRzEPlsY oGoLNE
Rozdział 1 Przedmiot regulacji

Ań.1.
Regulamin określazasady i tryb udzielania podprogowych zamowień sektorowych
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach.

pzez Miejski Zakład

Art.2.
llekroć w Regulaminie jest mowa o:
1, cenie - należy pzez to rozumieó cenę w rozumieniu art.
2001 r. ocenach (Dz, U. Nr97, poz. 1050, zpóżn.zm.),

2. dostawach

-

naleźy przez

to

3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5

rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych

lipca
dobr,

w szczególności na podstawie umowy sqzedaży, dostawy, najmu, dzieżav,ty oraz leasingu,

3. usługach - nalezy przez to rozumieó wszelkie świadczenia, ktorych pzedmiotem nie są

roboty

budowlane lub dostawy,

4. robotach budowlanych - nalezy pzez to

rozumieó wykonanie albo zapĄektowanie i wykonanie

robót budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2019 r.
poz. 1186 z póżn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi

pęezzamawiającego;

5, Regulaminie - nalezy pzezto rozumieć niniejszy Regulamin,
6. Ustawie lub Ustawie PZP - aależy puez io rozumieó Ustawę z dnia
zamowień publicznych (Dz. U. 2a19 poz. 2019 z p6żn. zm,).

11

wześnia2019

r.

- Prawo

7. Zamawiającym lub MZWiK Sp. z o.o.- należy przez to rozumieć Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myślenicach,
8, kierowniku Zamawiającego - należy pżez to rozumieó osobę lub organ, który zgodnie
z obowiązującymi przepisami, statutem, umową jest uprawniony do zarządzania i reprezentowania

Zamawiającego - Prezes Zarządu,
- nalezy pzez to rozumieó osobę tizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia sektorowegb, złozyła
ofeńę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia sektorowego;
10.najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumieó ofeńę, która pzedstawia najkozystniejszy
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do pzedmiotu zamowienia sektorowego, albo ofeńę
z najniższą ceną;
11.ofercie częściowej- nalezy przezto rozumieó ofeńę pzewidującą, wykonanie częścizamowienia

9, Wykonawcy

sektorowego;
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12,ofercie wariantowej - należy przezto rozumieć ofeńę pzewidującą, odmienny niz określony pżez
zamawialącego sposób wy ko n a n ia za mowie n ia se ktoroweg o
13.zamówieniach sektorowych - nalezy puez to rozumieć zamówienia, o których mo[/a w art, 132
;

Ustawy.
14.SIWZ - nalezy

pzez

żo rozumieć Specyfikację lstotnych Warunków Zamówienia.

15. udzieleniu zamówienia
16.

.

-

należy przezto rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia;

Środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieó środkikomunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usłrrg drogą
elektroniczną((Dz.U. z2019 r. poz. 123 i730).

1, Requlaminu

Ań.3.
nie stosuie sie:

a) jezeli zamówienie nie jest związane z działalnościąsektorową (wówczas w celu jego udzielerria
stosuje się pzepisy Ustawy na zasadach ogólnych), w szczegolności do zamówień, tóryd,
pzedmiotem są:
zamowienia, o których mowa w art. 365 Ustawy PZP,
zamówienia, o których mowa w art. 9 - 14 Ustawy PZP,w tym w szczegolności:
o usługiarbitrazowelubpojednawcze;
. usługi w zakresie badań naukowych;
. usługizwiąane z radiem, telewizją, prasą;
. usługifinansowe i księgowe;
. dostavvy uprawnień do emisjido powietza gazów cieplarnianych i innych substancji;
o UffioWY z zakresu prawa pracy, umowy o zaządzanie i prowadzenie PPK;
. zamówienia, którym nadano klauzulę,,tajne'';
o zamówień, których pzedmiotem są dostawy i usługiz zakresu działalnościkulturowej;
o usługiszkoleniowe;
. usługikomunikacyjne;
. usługi hotelarskie i restauracyjne;
. usługi transpońu kolejowego iwodnego;
o usługi rekreacyjne ispońowe;
o usługizdrowotne;
o usługipocztypolskiej;
o dostavyy gazu, cieFa,
. nabycie własnoŚci nieruchomości oraz nabycie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
'
oraz inne prawa do nieruchomości i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w szczególności
dzieżawy i najmu.
b) jeżeli zamówienie słuzy usuwaniu awarii lub jest spowodowane zajściem niepzewidywalnym,
nagły m, wymagaj ący m

n

atych

m

iastowej reakcj

i,

c) jezełi pzedmiot zamówienia można (w szczego|ności w pzypadku dostaw) można nabyó na
szczególn ie kozystnych waru n kach ekonom icznych,
d) do zamówień, których wartośó szacunkowa jest równa lub nie puekracza kwoty 130000,00 zł
netto, których udzielanie regulują postanowienia odrębnych regulaminów wewnętznych
obowiąz

uj

ący ch u Zamawiaj ącego,

2- W szczególnie uzasadnionych pzypadkach kierownik Zamawiającego moze podjąć decyzję o

.

odstąpieniu od stosowania niniejszego Regulaminu.

3. Udzielenie zamówienia w pzypadku, o ktorym mowa w

ust. 2, dokumentuje się w postaci notatki
słuzbowej, podlegającej zatwiórdzeniuprzezkierownika ZamawiĄącego lub upowaznioną pzez niego
osobę. W notatce słuzbowej nalezy w szczególnościwskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie

od stosowania Regulaminu. Notatkę słuzbową pzechowuje się pzez okres co najmniej 5 lat od
udzielenia zamówienia
4. Udzielenie zamówienia w pzypadku, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia od stosowania zasad
dokonYwania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczegolności dotyczących
finansÓw publicznych, a takźe wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów
okreŚlających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych
mechanizmow finansowych.
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Ań.4.
1. Jezeli zamówienie obejmuje rownocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do
udzielenia zamowienia stosuje się przepisy dotyczące tego pzedmiotu zamowienia ktorego

2,

wańościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej
żeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się pzepisy dotyczące dostaw.

3, Jezeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich
wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się pzepisy dotyczące robót budowlanych.
4. Jezeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania
usług, do udzielenia zamówienia stosuje się pzepisy dotyczące usług.
Rozdział 2 Zasady udzielan ia zamówień

Ań.5.

1. Zamawiający pżygotowuje i pzeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego
w sposob zapewniający zachowanie uczciwej konkurencjioraz równe traktowanie wykonawcow.
2. Czynności związane z pzygotowaniem oraz pzeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamowien ia wykon ują osoby zapewn iające bezstron nośó i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z zapisami regulaminu,
Ań.6.

1.
2, ZamawiĄący może ograniczyó dostęp do informacji związanych
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

zamówienia tylko w przypadkach określonychw regulaminie.

z

postępowaniem

o

udzielenie

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu pzepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeliwykonawca, nie później niź w terminie składania ofeń lub
wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastuegł, że nie mogą być one udostępniane.
\Ąkonawca nie może zastzec informacji, o ktorych mowa w ań. 55 ust. 3. regulaminu.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia,

z

Ań.7,
zastęeżeniem wyjątkow określonych w regulaminie,

prowadzisię z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzie|enie zamowienia prowadzi się w języku polskim.

Ań.8.
1. Niniejszy Regulamin pzewiduje stosowanie pzy udzielaniu zamówień następujących trybow
postępowań:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

pzetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony,
negocjacje,
dialog konkurencyjny,
zapytanie o cenę
zamówienie z wolnej ręki,
konkurs.

2. Kierownik zamawiającego powieza pzygotowane

i

pzeprowadzenie lub pzeprowadzenie

postępowania o udzielenie zamowienia oraz wybór najkozystniejszej oferty Komisji Pzetargowej.
Komisja Pzetargowa składa się z co najmniej 3 osob. Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję
Pzetargową, określając jej skład w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulafiin Pracy
Komisji Pzetargowej
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Rozdział 3 Ogłoszenia

Ań.9.
L
,l. ogłoszenia (tj. ogłoszenie o zamówieniu i/lub ogłoszenie o udzielaniu zamÓwienia) o postęPowaniach
prowadzonych w trybach wskazanych w ań" 8 ust. 1 Zamawiający umieszcza na swojej stronie
internetowej.

prasie lokalnej, w BiuletYnie
Zamawialący może dodatkowo zamieśció ogłoszenie o postępowaniu w
co stanowiĆ
Zamówień pubticznych lub pzekazaó do publikacji Uzędowi Publikacji Unii EuroPejskiej,
będzie wypełnienie zasady jawności.
pzedłuza termin
3. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamowieniu, zamawiĄący
jeŻeli uzna to
składania ofeń o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofeńach,

2,

za konieczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamleszcza
informację o zmianach na swojej stronie internetowej,

DzluŁll PoSTĘPoWANlE o UDZIELENlE zAMoWlENlA
Rozdział

Ań,

10.

Ań.

11.

1

Do czynnościpodejmowanych pzez zamawiającego i wykonawcow w postępowaniu o udzielenie
(t,j. Dz.
zamówienia sektorowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cYwilnY
|J. z2020l. poz. 1740 z póżn. zm.),jezeli pruepisy regulaminu nie stanowią inaczej,
,1, Postępowanie o udzielenie zamowienia przygotowuje i pzeprowadza Zamawiający,

2, Zamawiający moze powiezyc
3,

przygotowanie lub pzeprowadzenie postępowania

o

udzielenie

zamówienia osobie trzeciej.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, działa,jako pełnomocnik zamawiającego.

Ań.12.

1. Za puygotowanie i pzeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik
zamawiającego.
2. Za przygotowanie i pzeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne
osoby w zakresie, w jakim powiezono im czynnościw postępowaniu oraz czynnoŚci związane z
pzygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powiezyć pisemnie wykonYwanie
zastrueżonych dla niego czynności, okreśIonych w niniejszym rozdziale, pracownikom
zamawiającego.
Ań. 13.

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy, któzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynnoŚci, jeżeli pzePisy
nakładają obowiązek posiadan ia takich u prawn ień
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamowienia.
Zamawiający nie może określaó warunkow udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1)

;

2.
3.

w sposób, który mogłby utrudniać uczciwą konkurencję.
V$konawcy mogą wspólnie ubiegac się o udzie|enie zamówienia,

1)

wylionawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu izawarcia umovvy w sprawie zamówienia;

2) pzepisy niniejszego

regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje

się

odPowiednio

do wykonawców, o ktorych mowa w ust. 3.
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4.

przed
Jeżeli ofeńa wykonawów, o ktorych mowa w ust, 3, została wybrana, zamarriający rnoze zą{aĆ

zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regutującej wspołpraę tych wykonałców"

Art.14.

z

wykonawcow:

L
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonując
nie
szkodę
1) który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowaniawyrządził
zamowienia lub wykonując je niena|eżycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naPrawiona
do dnia wszczęcia postępowania,
2) ktory dotychczas realizowane na rzeczzamawiającego dostawy, usługi lub roboty budowlane

wykonywał bez zachowania należytej staranności lub też w sposÓb dla zamawiającego

3)
4)

5)
6)
7)

8)

uciązliwy;
ktory uchylał się od wypełniania obowiązków wynikających z zawartych umÓw lub PrzYjętYch
zamówień w szczególności od obowiązkow wynikających z gwarancji lub rękojmi;
z ktorym zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamowienia albo
odstąpił od umowy w częścilub w całościwsprawie zamówienia, z powodu okolicznoŚci, za
ktore wykonawca ponosi odpowiedzialność, jezeli rozwiązanie, wYPowiedzenie albo
odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
który w ciągu ostatnich 3 lat pzed wszczęciem postępowania rozwiązał umowę lub odstąPił
od umowy w częścilub całościz pżyczyn lezących po jego stronie;
w stosunku, do ktorego otwańo likwidację lub ktorego upadłoŚĆ ogłoszono;

z

uiszczeniem podatkow opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem pzypadkow, gdy uzyskał on pzewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożeniena raty zaległych płatnościlub wstzymanie w całoŚci wYkonania
decyzji właściwegoorganu;
będącego osobą fizyczną, ktorego prawomocnie skazano za pzestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie pzestępczej albo związku mającym na celu PoPełnienie
pzestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o ktorym mowa w ań, 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w ań, 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w ań.228-230a, ań. 250a Kodeksu karnego lub w ań, 46 lub ań. 48
który zalega

d)

e)

r)
g)

h)

ustawy z dnia 25 czerwca2010 r. o sporcie,
finansowania pzestępstwa o charakteze terrorystycznym, o ktorym mowa w ań, 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktÓrym mowa W
ań. 299 Kodeksu karnego,
o charakteze terrorystycznym, o którym mowa w ań. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w ań. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czenłca
2012 r. o skutkach powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom pzebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz, U. poz. 769),
pzeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w ań. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o ktorym mowa w ań, 286 Kodeksu karnego, PrzestęPstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w ań. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
októrym mowawań,9 ust. 1 i3lubań. 10 ustawy zdnia 15czerwca 2012r. oskutkach

powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przePisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
_ lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
9) jezeli uzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspolnika społki
w spółce jawnej lub pańnerskiej albo komplementariusza w społce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o ktÓrym
mowa w pkt 8,
10) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba źe wykonawca odpowiednio pzed upływem terminu składania ofeń dokonał
płatnościnaleźnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
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wlaz z odsetkami lub gzywnami lub zawarł wiąźące porozumienie w sprawie spłaty tych
nalezności;
11) który w wyniku zamiezonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd pzy pzedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub ktory zataił te informacje lub
nie jest w stanie pzedstawić wymaganych dokumentow,
12) który w wyniku lekkomyślnościlub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przę. zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
13) który bezprawnie wpływał lub probował wpłynąó na czynnościzamawiająego Iub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zarrńwblb,
1a) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konhrrenc$
między wykonawcamiw postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jestw#tie
wykazac za pomocą stosownych środków dowodowych,
15) wobec ktorego ożeczono zakaz ubiegania się o zamowienia publiczne.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieź wykonawców, któzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynnościzwiązane z przygotowaniem prowadzonego postępov*anb

2)

lub posługiwali się w celu sporządzenia ofeĄ osobami uczestniczącymi w dokonywanlu tyń
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na pruedłużony okres związania ofeńą lub
w terminie, o ktorym mowa w ań. 54 ust. 4, albo nie zgodzili się na pzedłuzenie okresu związania
ofeńą;

3)

złożylinieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieó wpływ na wynik prowadzonego

4)

nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

postępowania;

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ań. 15.
postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający moze ządaó od wykonawcow
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz spdnianie puez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
pżezzamawiającego, lub innych dokumentów niezbędnych do pzeprowadzenia postępowania,
w takim pzypadku dokumenty te będą określone w specyfikacji istotnych warunków zamowienia
lub zaproszeniu do składania ofeń.
\AĄlkonawca na ządanie zamawiającego iw zakresie pzez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio spełnianie warunków, o których mowa w ań, 13, i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 14.
Jeżeli wykonawca niezłożyłoświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ań. 15 ust. 1,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawieĘą błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie pzez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złozenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jezeli wykonawca nie złożyłwymaganych pełnomocnictw albo złozył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiĄący wzywa do ich złożenia w terminie pzez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
złożeniaofeńa wykonawcy podlega odzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie

1. W

2.
3,

4.
5.

6.

postępowania,

Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym Wzez siebie terminie, do złozenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawialący moze żądac od
wykonawcy złożeniadokumentow w formach, w jakiej te dokumenty mogą być składane,
w sposób pzewidziany w Ustawie PZP.
ZamawiĄący moźe żądać od vuykonawcow wszelkich dokumentow, które pozwolą na dokonanie
oceny wiarygodności złożonĄoferty oraz wykonawcy.

strona

|

6

Wszelkie koszty związanez uzyskaniem dokumentów wymaganych pzez zamawialącego ponosi

7.

wykonawca.

/

Ań. 16.

1. W postępowaniach o udzielenie zamowienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wy konawcy przekazują, pisem n ie.
2. Zamawialący moze dopuścićinną niż pisemną formę komunikacji z \Afikonawcami. ZamawiającY
może dopuśćkomunikacje z wykonawcami przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej.
3, Zamawiający wskazuje w dokumentach postępowania (np. Sl\Aż lub w zaproszeniu) niezbędne
informacje dotyczące formatu, parametrow wykorzystywanego spzętu elektronicznego oraz
tech

n

icznych waru n ków komu n ikacj i przy uży ciu środkow komu n ikacj i elektron icznej.

Rozdział 2

P rzy gotowan

ie postępowan ia

Ań. 17.
1. Pzedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpqący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń,uwzględniając wszystkie wymagania i okolicznoŚci mogące mieĆ
wpływ na spoządzenie ofeĘ.
1.1. W przypadku robot budowalnych ZamawiĄący opisuje pzedmiot zamówienia za pomocą
dokumentacji pĘektowej oraz specyfikacjitechnicznejwykonania i odbioru robÓt budOwalnYch.
1.2. Jeżeli pzedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnYch
wrozumieniu ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j, Dz, U.z2019 r. Poz. 1186
z pożn. zm.), zamawiający moze opisaó pzedmiot zamowienia za pomocą Programu
funkcjonalno uzytkowego.

1,3. Szczegołowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowalnych, programu funkcjonalno - użytkowego musi byÓ zgodna z aktualnie
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2, W sytuacji, gdy zachodzi potzeba standaryzacji, unifikacji urządzeń, wyrobów, materiałÓw lub gdY
specjalistyczny charakter zamówienia powoduje, że dane zamowienie moźe byĆ realizowane Przez
ograniczoną liczbę wykonawców zapewniających utzymanie wymaganych standardow jakoŚciowYch,
ZamawiĄący może opisać przedmiot zamówienia rownież pzez wskazanie znakÓw towarowYch,
patentów lub jego pochodzenia, a opisowi takiemu towarzysząWrazy "lub rÓWnowaŻnY",

3. ZamawiĄący moze określićw opisie pzedmiotu zamówienia na usługi lub roboty

budOwlane

wymagania zatrudnienia pzez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowY o Pracę osob
wykonujących wskazan e pżez zamawiającego czynnościw zakresie realizacji zamówienia, jeźeli
wykonanie tych czynnościpolega na wykonywaniu pracy w sposob określony w art. 22 § 1 ustawY
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. l,). z2019 l. poz.1040, 1043 i 1495).

4. ZamawiĄący może określió w opisie przedmiotu zamówienia koniecznośÓ pzeniesienia
5.

praw

własnościintelektualnej lub udzielenia licencji.

do użytku osób fizycznych, w tym pracownikow
się z uwzględnieniem wymagań w zakresie
przedmiotu
sporządza
zamowienia
zamawiającego, opis

W

przypadku zamowień przeznaczonych

dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania

z

ąrzeznaczeniem dla wszystkich

użytkowników.

Art. 18.

1. podstawą ustalenia wartości zamowienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez
podatku od towarow iusług, ustalone przezzamawiającego znależytąstarannoŚcią.

2.

Za

prawidłowe ustalenie szacunkowej wańości zamowienia odpowiada kierownik komórki

organ izacyj nej wszczy nającej proced

u

rę u dziele nia zamowien ia.

3. Jeżeli zamawiĄący pzewiduje udzielenie zamowień uzupełniających pzy ustalaniu wartoŚci
zamowienia uwzględnia się wańośó zamowień uzupełniających.

4, Jezeli zamawiający dopuszcza mozliwośćskładania ofeń częściowych albo udziela

zamowien|a

w częściach, z ktorych każda stanowi pzedmiot odrębnego postępowania, wartościązamówienia jest
łączna wa ńośó poszczeg ó nych częściza mówi en ia
l
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5. Przy

ustalaniu wańości zamówienia stosuje się, ogłaszany zgodnie z ań, 3 ust. 2 pkt. 2) Ustawy PZP
w drodze Obwieszczenia Prezesa Uzędu Zamówień Publicznych, średni kurs złotego w stosunku do
euro, stanowiącym podstawę pzeliczania wańościzamówień lub konkursow, ustalonym na podstawie
kwot okreś|onych w komunikacie Komisji Europejskiej.

Ań.

19.

1. Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamówienia (SIWZ) zawiera, co najmniej:

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis pzedmiotu zamowienia;
4) termin wykonania zamowienia;
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis
6)
7)
8)
9)

sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków;

wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
informacje o sposobie porozumiewania się zamawiĄącego z wykonawcami;
wymagania dotyczące wadium;
termin związania ofertą;

opis sposobu pzygotowywania ofeń;
miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
opis sposobu obliczenia ceny;
opis kryteriow, ktorymizamawiający będzie się kierował przy wyboze ofeĄ, wlazz podaniem
znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń;
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyboze oferly w celu zawarcia
10)
11)
12)
13)

umovvy w sprawie zamówienia;
5 ) wymaga n ia d otycząc e zabezpieczenia należyteg o wy kon a n ia u mowy ;
16) istotne dla stron postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do treścizawieranej umowy
w sprawie zamówienia,
1

2. Zamawiający moze żądaó wskazania przez wykonawcę w ofercie częścizamowienia,
3.

której

wykonanie powiezy podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
\Atlkonawca może powiezyć wykonanie zamówienia podwykonaw@m, z wyjątkiem pzypadku, gdy

zamawiĄący zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

zamowienia nie może byó powierzona podwykonawcom.

że częśó lub

całośó

Art. 20.
1. Specyfikację lstotnych Warunków Zamówienia pzekazuje się nieodpłatnie, z zastzezeniem ust. 2.
2. W trybie pzetargu nieograniczonego Zamawiający moze pzekazywac odpłatnie specyfikację
istotnych warunków zamowienia z uwzględnieniem kosztow jej druku oraz puekazania.
3. ZamawiĄący moze udostępnić Sl\ńż do pobrania, wraz z wyjaśnieniami i zmianami, na własnej

4,

stronie internetowej.

Na wniosek wykonawcy zamawiĄący przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków
zamówienia.

Ań.21.
1. \Atlkonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treścispecyfikacji istotnych warunków
zamówienia. ZamawiĄący udzieli niezbędnych wyjaśnień, chyba ze prośbao wyjaśnienie treści

specyfikacjiwpłynęła do zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofeń.
który się o nie zwrocił oraz
zamieszczaje na stronie internetowej, jezeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej.
3. W uzasadnionych pzypadkach zamawiający moze pzed upływem terminu składania ofeń zmienić
treśó specyfikacji istotnych warunków zamowienia. Dokonaną zmianę SlWZ zamawiający pzekazuje
wszystkim wykonawcom, którym puekazano §pecyfikacją istotnych warunków zamówieriia, a jeźeli
Sl\Aż jest udostępniana na stronie internetowej , zamieszcza ją na stronie.

2. Treśó zapytań wrazz wyjaśnieniami zamawiający puekazuje wykonawcy,
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Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień
Oddział 1 Przetarq

nieoqraniczonv

l

Ań- 22.
Pzetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamowienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o zamówieniu, ofefi mogą składaó wszyscy zainteresowani wykonawcy,

Ań.23.

1. ZamawiĄący wszczyna postępowanie w trybie pzetargu nieograniczonego, zamieszczĄąc
ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej lub BlP.
2. ZamawiĄący może po opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, wysłaó również informację
o wszczętym postępowaniu do wybranych pzez siebie wykonawców,
Ań.24.
Ogłoszenie o zamówieniu, o ktorym mowa w ań. 23 ust. 1, zawiera, co najmniej:

1)
2)
3)

4)

nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
określenietrybu zamowienia;
adres strony internetowej, na któĘ zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamowienia;

określenie pzedmiotu oraz wielkościlub zakresu zamówienia,

z

podaniem informacji

o możliwościskładania ofeń częściowych;
informację o mozliwościzłożeniaofeĘ wariantowej;
termin wykonania zamówienia;

5)
6)
7)

warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

8)
9)

warunków;
informację na temat wadium;
kryteria oceny ofeń i ich znaczenie;

,t0)
,t

1

miejsce itermin składania ofeń;

) termin związania ofeńą;

Ań.25.

Zamawiający Wznacza termin składania ofeń z uwzględnieniem czasu niezbędnego na pżygotowanie
i złożenie oferty z tym, że termin ten nie moze byó krótszy niż 7 dni od dnia opublikowania na stronie
internetowej ZamawiĄącego ogłoszenia w pzypadku dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robot
budowalnych.

Ań.26,

1. Zamawiający może żądaó od wykonawcow wniesienia wadium.
2. Wadium wnosisię przed upływem terminu składania ofeń.
3. Zamawiający określakwotę wadium w wysokości od 0,5% do 3 % szacowanej wartości zamowienia,
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofeń częściowych lub udziela zamówienia w częściach,
określakwotę wadium dla każdej z części.Pzepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wadium moze być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)

2)
3)
4)

pieniądzu;

poręczeniach bankowych;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;

6, Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany pzez
zamawiającego.

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający pzechowuje na rachunku bankowym,
Aft.27.

1, Zamawialący zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynąłterminzwiązania ofeńą;

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nalezytego
wykonania tej umowy;
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3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
2. Zzastrzeżeniem ust. 4, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofeńę pzed upływem terminu składania ofeń,
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego ofeńa została odrzucona.
3, Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za pzelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany pzez wykonawcę.
4. Zamawialący zatuymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonychw ofercie;
2) nie wniosł wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemozliwe

z pżyczyn lezących po stronie

wykonawcy.

oddział 2 pzetarg ograniczonv

Ań,28.
Pzetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w ktorym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a ofeńy mogą
składać wykonawcy zaproszeni do składania ofeń,

Ań.29.
1. Do wszczęcia postępowania w trybie pzetargu ograniczonego pzepisy art, 23 stosuje się
odpowiednio.

2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ań, 28, zawiera, co

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
określenietrybu zamowienia;

najmniej:

z

podaniem informacji o możliwościskładania ofeń
częściowych;
informację o możliwościzłożeniaofeńy wariantowej;
termin wykonania zamowienia;
warunki udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków;
informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyó wykonawcy w celu

określeniepzedmiotu zamówienia,

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofeń i ich znaczenie;
10) miejsce itermin składania wnioskow o dopuszczenie do udziąłu w postępowaniu;
1 1 ) termin związania ofe(ą.

Ań.30.

ZamawiĄący w ogłoszeniu o zamowieniu Wznacza termin składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do pzygotowania l złożenia
wyma9anych dokumentów, z tym, że termin ten nie moze byó krotszy niż7 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w sposób określony w art. 23.

Ań. 31.
W pzypadku złożeniawniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie zamawiający
niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę i zwlaca wniosek.
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1. ZamawiĄący zaprasza
w

postępowaniu.

do

Ań.32.
składania ofeń wykonawców, ktozy spełniają warunki udziału
/

2. O spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców,
któzy złożyliwnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wraz z zaploszeniem do składania ofeń zamawiający pzekazuje wykonawcy specyfikację istotnych
warunków zamowienia.

Ań.33.

ZamawiĄący wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania
izłożeniaofeńy, z$m, że termin ten nie moze byó krotszy niż7 dni.

Zasady wnoszenia

Ań,34.

i

zwrotu wadium, do pzetargu ograniczonego stosuje się

pzepisy

ań. 26 i 27.

Oddział 3 Neqociacie

Ań.35.

Negocjacje to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie
zamówienia z wybranymi pnez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Ań.36.
1, ZamawiĄący wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, pzekazując wybranym przez siebie

2.

wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
Zaproszenie do negocjacji zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

okreŚlenie pzedmiotu zamowienia, z podaniem informacji o możliwościskładania ofeń
częściowych;
informację o możliwościzłożenia
oferty wariantowej;
termin wykonania zamówienia;
warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków;

określenietrybu zamówienia;
kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
miejsce itermin negocjacji zzamawiĄącym.
3. Zamawiający zaprasza do negocjacjiwykonawcóww

niż2.

liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej

Ań.37.
1. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie moźe bezzgody drugiej strony
ujawn ió informacj i tech n icznych i hand lowych związanych z negocjacjam i.
2. Wszelkie wymagania, wyjaśnieniai informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są
pzekazywane wykonawcom na równych zasadach.

Ań.38.
1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający moze doprecyzowac lub uzupełnió specyfikację istotnych

2.

warunków zamówienia w zakresie, w jakim była ona pzedmiotem negocjacji.
ZmianY, o których mowa w ust. 1 , nie mogą prowadzió do istotnej zmiany pzedmiotu zamowienia lub
pierwotnych waru nków zamowien ia.

Ań.39,
1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofeń i pzekazuje
sPecYfikację istotnych warunków zamówienia. Pzepisu art. 19 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.

2.

Zaproszenie do składania ofeń zawiera, co najmniej informacje
1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofeń;
2) obowiązku wniesienia wadium;

3)

o:

terminie zwięania ofeńą.
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z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
pzygotowaniaizłożeniaoferty z tym, ze termin ten nie moze być krótszy niż7 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofeń.

3. Zamawiający Wznacza termin składania ofeń,

oddział 4 Dialoq konkurencvinv

Ań.40.
Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu
zamawiĄący prowadzi z wybranymi puez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaplasza ich do
składania ofert.

Ań.41.

ZamawiĄący może udzielió zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jezeli zachodzą łącznie
następujące okoliczności:
1) nie jest moźliwe udzielenie zamowienia w trybie pzetargu nieograniczonego lub pzetargu
ograniczonego, ponieważ ze względu na szczegolnie złozony charakter zamowienia nie można
opisać pzedmiotu zamówienia lub obiektywnie określió uwarunkowań prawnych lub finansowych

2)
1.

2.

1.

wykonania zamowienia;

cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkozystniejszej ofeńy,

Att.42.

Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego pzepisy ań. 23 i art,29 ust. 2 stosuje
się odpowiednio z tym, że ogłoszenie o zamówieniu zawiera równiez:
1) opis potzeb iwymagań zamawiĄącego określonychw sposób umozliwiający przygotowanie się

wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;
Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy ań. 30 oraz ań.31 stosuje się
odpowiednio.

Ań.43.
O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

niezwłocznie informuje wykonawców,

i

otrzymanych ocenach zamawiający
dopuszczenie do udziału

któzy złożyliwnioski

w postępowaniu,

o

2. ZamawiĄący zapfasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, któzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję,
nie mniejszej niz 3.

3. Jeźeli liczba wykonawców, któzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niz
określona w ogłoszeniu, zamawiający zaplasza do dialogu wykonawcow, któzy otzymali najwyzsze
oceny spełniania tych warunków. VlĄlkonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak
wykluczonego z postępowania.
4. Jezeli liczba wykonawców, ktozy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż
określonaw ogłoszeniu, zamawiający zaplasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te

warunki.

5. Zaproszenie

1)
2)

3)

do dialogu zawiera co najmniej:
informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamowieniu;
opis potzeb iwymagań zamawiającego określonychw sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawcow do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;
informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu.

6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje,

7.

a

także dokumenty związane

z

dialogiem są

przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektow zamówienia:, żadnaze
stron nie możebez zgody drugiej strony ujawnió informacji technicznych ihandlowych związanych
z dialogiem.

Art.44.
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1- Zamawiający prowadzidialog do momentu, gdy jestw stanie określió, wwyniku porównania rozwiąań
ProPonowanYch Pzez wykonawców, jeżelijest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej
sPełniające jego potzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocżnie informuje
uczestniczących w nim wykonawców.
zaproszeniem do składania ofert dokonaó zmiany wymagań będących

2, ZamawiĄący moze pzed

pzedmiotem dialogu.
3. Wraz zzalroszeniem do składania ofeń, na podstawie rozwiązań pzedstawionych podczas dialogu,
zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. pzepisów art. ,l9 ust. 1 pkt 5

i6

nie stosuje się.

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
PzYgotowaniaizłożenia oferty z tym, że termin ten nie może być krotszy niz 7 dniod dnia przekazania
zaproszenia do składania ofeń. Przepisy art. 26 i 27 stosuje się.

4. ZamawiĄący wyznacza termin składania ofert,

oddział 5 zamówienie z wolnei reki

Ań.45.

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po
negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

'l.

Ań.46.

ZamÓwienie jest udzielane w trybie z wolnej ręki, gdy zachodzi pzynajmniej jedna z następujących

okoliczności:
1) dostawY, usługi lub roboty budowlane mogą być wykonane tylko pzez jednego VlĄlkonawcę
(tj na rynku lokalnym zaden innych \ĄĄlkonawca nie świadczytakich dostaw, usług lub robót
budowalnYch a realizaĄa Zamówienia przez \Ą/ykonawcę spoza
rynku lokalnego rodziłaby
nadmierne koszty po stronie Zamawiającego),
2) w uPzednio Prowadzonym postępowaniu w trybie pzetargu nieograniczonego, ograniczonego,
negocjacji lub dialogu konkurencyjnego nie złożono zadnej ofeńy lub nie wpłynąłzaden wniosek
o doPuszczenie do udziału w postępowaniu, a pienłotne warunki nie zostały w istotny sposób
zmienione,

3) z PtzYc-zYn technicznych lub ze względu na specyficzne warunki eksploatacyjne dostawy, usługi
lub roboty budowlane mogą byó wykonane tylko pzez jednego \Afikonawcę,
4) wYjątkowa sytuacja niewynikającazpżyczyn lezących po stronie zamawiĄącego, któĘ nie mógł
on pzewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamowienia, a nie można zachować
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,
5) PzeProwadzono konkurs, o którym mowa w Dziale lV regulaminu, w którym nagrodą było
zaProszenie do negocjacjiw trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej,
6) mozliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach
ekonomicznYch lub możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczegó|nie kozystnych
warunkach w związku z likwidacją działalnościinnego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym
albo upadłościowym
7) pzedmiotem zamówienia są:
a) prace projektowe, oprogramowanie komputerowe lub wykonanie modyfikacji (upgrade)
oprogramowania komputerowego w ramach praw autorskich,
b) usługi hotelowe, Prawnicze, doradztwa personalnego, w zakresie ochrony mienia i osob,
szkoleniowe, zdrowotne, socjalne, w zakresie kultury, spońu i rekreacji,
c) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w całościpłaconych pzez
zamawiającego, zamawiany w celu prowadzenia jej własnej działalności,których rezultaty
stanowią wyłącznąwłasność
zamawiającego.
2. Zamowienie jest udzielane w trybie z wolnej rękiw pzypadku udzielenia; w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia Podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień
uzuPełniającYch, stanowiących nie więcej niż 50 % wańości zamówienia podstawowego
i PolegającYch na Powtorzeniu tego samego rodzaju zamówień, a zamowienie uzupełniające było
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pżewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamowienia podstawowego ijest zgodne z pzedmiotem
zamowienia podstawowego.
3. Zamówienie jest udzielane w trybie z wolnej ręki w pzypadku udzielania, w okres,ie 3 lat od udzielenia
zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 30 % wańościzamówienia podstawowego i polegających na rozszezeniu
dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby koniecznośćnabywania rzeczy o innych
parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilnośó techniczną lub nieproporcjonalnie
duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, a zamówienie uzupełniające było pzewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamowienia podstawowego ijest zgodne z pzedmiotem zamówienia

4.

podstawowego.

jest udzielane w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem
Zamowienie

podstawowym i niepzekraczających łącznie 50 % wańości realizowanego zamówienia, niezbędnych
do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
n iemozl iwej wcześn iej do pzewidzen ia, jeżel

1)

5.

z

i :

pżyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego

od

zamowienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspołmiernie wysokich kosztów lub
2) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
Przy udzielaniu zamowienia z wolnej ręki nie stosuie się pzepisów ań. 19-21,

oddział 6 zapvtanie o cene
Art.47
Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamowienia, w ktorym zamawiający kieruje pytanie
do wybranych puez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofeń.

o

cenę

Ań.48.
1, Zapytanie o cenę to tryb udzielania zamowienia, w którym zamawiĄący kieruje pytanie o cenę do
wybranych przez siebie wykonawcow i zaprasza ich do składania ofeń.
może udzielic zamówienia w trybie zapytania o cenę, jezeli przedmiotem zamówienia są
dostawy, usługi lub roboty budowlane, w którym przedmiot zamówienia mozna opisać w sposob
jednoznaczny i jedynym kryterium oceny ofeń jest cena.
3. W sytuacji, gdy zachodzi potzeba standaryzacji, unifikacji urządzen, wyrobów, materiałow lub gdy
usługi typu specjalistycznego wykonywane są na rynku pzez ograniczoną liczbę wykonawców
zapewniających utrzymanie wymaganych standardow jakościowych ZamawiĄący może zwrocic się
zzapytaniem o cenę do wykonawców, ktozy spełniają takie wymagania i oferują określone produkty.

2. ZamawiĄący

1. ZamawiĄący wszczyna postępowanie

2.

Ań.49.
w trybie zapytania o cenę, zapraszĄąc do składania ofeń taką

liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalnościdostawy lub usługi
będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybor najkorzystniejszej ofeĄ,
nie mniej niz 3,
Wraz z zaproszeniem do składania ofeń zamawiający pzesyła specyfikację istotnych warunkow
zamowienia. Zamawiający może odstąpic od stosowania przepisów art. 19 ust. 1 pkt 8 (wadium) i 15
(zabezpieczenie) niniejszego regulaminu, pęy czym jest o tym zobowiązany poinformować
\Ąkonawców w pzesłanej specyfikacji.

1. Każdy z wykonawców może zaproponować

Ań.50.

tylko jedną cenę i nie moze jej zmienić. Nie prowadzi się

negocjacji w sprawie ceny.
udziela zamowienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

2. ZamawiĄący
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Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej ofeńy

/

Ań.51.
1. \Afikonawca może złożyójedną ofeńę.
2, ofertę składa się, pod rygorem nieważności,w formie pisemnej z zastrzeżeniem zapisow dot.
prowadzen ia postępowan ia puy użyciu środ ków komu n ikacj i elektron icz nej.
3. Treśó ofeĘ musi odpowiadaó treścizaproszenia bądźspecyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ań.52.
1. ZamawiĄący może dopuśció możliwośó złożenia ofeńy wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym

2.

kryterium wyboru.

Zamawiający moze dopuścićmozliwośó złażeniaofeńy częściowej,jeżeli pzedmiot zamówienia jest

podzielny.

3. W pzypadku, o którym mowa w ust. 2 povlyżĄ, wykonawca może złożyćofefi częściowena jedną
lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiĄący określimaksymalną liczbę części zamówienia,
na które oferty częściowe może złożyó jeden wykonawca.
Ań.53.

,t, \Ąłkonawca moźe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofac ofeńę
2. Ofeńę złożonąpoterminie zwraca się bez otwierania.

Ań.54.
1. \AĄlkonawca jest zwięany ofeńą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków

2,
3.

4.
5.

zamówienia, jednak nie dłuzej niż 30 dni.
ZamawiĄący moze ruz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofeńą, pzedłuzyć ten
termin o oznaczony okres, nie dłuzszy jednak niz 60 dni,
Odmowa wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłuzenie terminu związania ofeńą, nie powoduje
utraty wadium.
PrzedNużenie okresu zwiąania ofeńą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym pzedłużeniem okresu
ważnościwadium, albo jeżeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na pzedłuźony
okres związania ofeńą.
Bieg terminu zwiąania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń.

Ań.55.
1, Zzawarlością ofert nie można zapoznać się pzed upływem terminu otwarcia ofeń.
2. otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym,
że dzień, w którym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
3. podczas otwarcia ofeń podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny.

Ań.56.
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający moze żądaó od wykonawcow wyjaśnień dotyczących treści
złożonychofeń, Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonĄ ofeńy oraz z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.

2. Zamawiający

1)
2)

3)

poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe,

z

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności ofeńy ze specyfikacją istotnych warunkow zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona,
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ZamawiĄący odzuca ofeńę, jeźeli:

1)
2)

Ań.57.

jest niezgodna z regulaminem;
jej treśćnie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
56 ust. 2 pkt 3;

3) jĄ złożenie stanowi czyn nieuczciwej

4)

konkurencji

,

z zastrzeżeniem ań.

w rozumieniu pzepisów o

zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
zawierarużąco niską cenę w stosunku do pzedmiotu zamówienia;

wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o któĘ mowa w ań, 56 ust. 2 pkt 3;
jest niewazna na podstawie odrębnych pzepisów.

5) została złożonaprzez

6)
7)
8)

Ań.58,
1. ZamawiĄący wybiera ofeńę najkozystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych

2.

w zaproszeniu bądźspecyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do pzedmiotu zamówienia

w

szczególności, jakośó, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych
dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, seruvis oraz
termin wykonania zamówienia.
3. Jezeli nie mozna wybrać ofeĄ najkorzystniejszejz uwagi na to, że dwie lub więcej ofert pzedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofeń, zamawiający spośród tych ofeń wybiera ofeńę

4.

zniższąceną.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofeń jest cena,
nie można dokonać wyboru ofeńy najkozystniejszej ze względu na to, źe zostały złozone ofeńy
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, któzy złożylite oferty, do złozenia w terminie

pzez zamawiaj ąceg o ofe rt dod atkowych.
5, \Ąkonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowaó cen wyższych niz zaoferowane
określony m

w złożonych ofeńach.

Ań.59.
1, Po wyborze nalkouystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawcę, ktorego ofeńę wybrano

2.

oraz pozostałych wykonawców, wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofeńę wybrano.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, O zamknięciu
pzetargu bez dokonania wyboru ZamawiĄący zawiadamia uczestników pzetargu, którzy złożyli

oferty

Ań.60.
1. Zamawialący uniewaznia postępowanie o udzielenie zamówienia, jezeli:
'1) nie złożono zadnej ofeńy niepodlegającej odzuceniu albo nie wpłynąłzaden
wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;

2) cena najkozystniejszej ofeńy pżewyzsza kwotę, ktorą zamawiający może pżeznaczyó na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający moźe zwiększyó tę kwotę do ceny

naj kozystn iejszej ofeńy
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej pzewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemozliwiającą zawarcie waznej umowy w sprawie
zamówienia sektorowego,
5) w pzypadkach, o ktorych mowa w ań. 58 ust. 5, zostały złożone ofeĘ dodatkowe o takiej samej
;

cenie;

6) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złozono co najmniej dwóch ofeń
niepod legających odzucen

iu

;
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7) wykonawca nie wniosł wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylił się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, z uwzględnieniem ań. 61 ust, 2;
8) w trybie negocjacji lub zamowienia z wolnej ręki, negocjaĄez wykonawcą nie doprowadziły do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Jeżeli zamawiający dopuściłmozliwośćskładania ofeń częściowych,do uniewaznienia w części
postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3, Uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofeńy - podając uzasadnienie faktyczne.
4. 1amawiający może unieważnic postępowanie o udzielenie zamówienia, jezeli środki,które
zamawiający zamierzał przeznaczyc na sfinansowanie całościlub części zamowienia, nie zostały mu
przyznane, a możliwoścuniewaźnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
a) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie pzetargu nieograniczonego,
pzetargu og ran iczonego, d ialogu konkurencyj nego, al bo
b) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji albo zamowienia
z wolnej ręki, albo
c) zaproszeniu do składania ofeń - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, ktorzy złożyli
ofeńy, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztow uczestnictwa w postępowaniu, w tym rownieź
kosztów pzygotowania ofeńy.
Ań, 61.
1, ZamawiĄący zawiera umowę w sprawie zamówienia po pzekazaniu wykonawcy zawiadomienia
o wyboze ofeńy, nie poźniejjednak niz przed upływem terminu związania ofeńą:
1) wykonawca winien podpisać umowę w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego
z uwzględnieniem zapisu ust. 1 niniejszego artykułu
2) podpisanie umowy moźe nastąpić po terminie związania ofeńą za zgodą obu stron na pisemny
wniosek jednejz nich w pzypadku, 9dy obiektywne przyczyny uniemożliwiają podpisanie umowy
w pieruvotnie wyznaczonym terminie.
2. Jeżeli wykonawca, którego ofeńa została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia lub nie wnosiwymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ZamawiĄący
może wybrać ofeńę najkozystniejszą spośrod pozostałych ofeń, bez pzeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba żezachodzą przesłanki, o ktorych mowa w ań. 60 ust. 1,
Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań

Ań.62.

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny
protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający, co najmniej:
1) opis pzedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;

2,
3.
4.

3)
4)
5)

informacje o wykonawcach;

cenę i inne istotne elementy ofeń;
wskazanie wybranej oferty lub ofert.
Ofefi, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
pżez zamawiającego i wykonawcow oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią
załączniki do protokołu.
Protokoł wraz z załącznikami jest jawny.
Kierownik ZamawiĄącego może określić:
1) wzor protokołu orazzakres dodatkowych informacjizawafich w protokole;
2) sposob oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz zzałącznikami.

Ań.63.
protokoł
pzechowuje
wraz z załącznikami pzez okres 4 lat od dnia zakończenia
1. Zamawiający
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposob gwarantujący jego nienaruszalnośó zgodnie
z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
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2.

Zamawialący zwraca wykonawcom, ktorych ofeńy nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożoneprzez
nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, Wzory, programy komputerowe oraz inne podobne
materiały.

DzlAŁ lll UMoWY W SPRAWAGH zAMoWlEN
Art.64.

1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej "umowami", stosuje się pzepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz, LJ. z2O2a r. p)z,1740z poźn. zm.), jeżeli przepisy regulaminu

2,

nie stanowią inaczej.

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności,zachowania formy pisemnej, chyba źe przepisy odrębne
wymagają formy szczególnej.

Ań.65.

1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawaĄm
w ofercie.

2. Umowa jest niewazna w częściwykraczającej poza określenie pzedmiotu zamÓwienia zawańe
w specyfikacj i istotnych waru

n

ków zamówien ia,

Ań.66,
\Afikonawcy, o których mowa w ań. 13 ust. 3, ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚÓ
i wn iesienie zabezpieczenia naleźytego wykona n ia u mowy.

1.
2,

3.

Ań,67.
Umowę zawiera się na czasoznaczony lub nieoznaczony.
Na czas nieoznaczony może byc zawierana umowa, ktorej pzedmiotem są dostawy:
1) wody za pomocą sleci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ściekowdo takiej sieci,
2) gazu z sieci gazowej,
3) ciepła z sieci ciepłowniczej,
4) licencji na oprogramowanie komputerowe.

Na czas nieoznaczony może byc rowniez zawierana umowa, której przedmiotem są usługi
przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

Ań.68.

1. ZakazĄe się istotnych zmian

2.

za wykonanie umowy

postanowień zawańej umovvy w stosunku do

treściofefi, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiĄący przewidział mozliwośćdokonania takiej
zmiany w zaproszeniu bądź w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu,

3. W umowach zawaĄch na okres dłuzszy niż 12 miesięcy dopuszcza się wprowadzenie klauzul

waloryzacyjnych pod warunkiem pzewidzenia ich zastosowania w zaproszeniu bądźw specyfikacji
istotnych warunkow zamowien ia.

Ań.69.
1. ZamawiĄący może żądac od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego
dalĄ " zabezpieczen ie m".
2. Zabezpieczenie słuzy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Jezeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń
z tytułu gwarancji jakości.

,
1. Zabezpieczenie może byó wnoszone

Ań.70.

według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących

formach:
1) pieniądzu;

2)
3)

poręczeniach bankowych;
gwarancjach bankowych;
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4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca pzelewem na rachunek

bankowy

wskazany przez zamawiająceg o
3, W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazic zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

wniesiono w pieniądzu, zamawiający pzechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym Zamawialący zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym było ono pzechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy

4. Jeżeli zabezpleczenie

wykonawcy

,]

2

Ań.71.

W trakc e reallzacji umowy wykonawca może dokon aczmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form o ktorych mowa w ań. 70 ust. 1.

Zmlana formy zabezpieczenia jest dokonywana
zm n ie,lszen ia jego wysokości.

z

zachowaniem ciągłościzabezpieczenia

i

bez

Ań.72.

1, \Ąfisokośczabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanejw ofercie
albo maksymalnej wańości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeźeli
w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

2. Zabezpieczenie

ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnejwartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższyniż rok, zabezpieczenie za zgodą zamawiającego,
może być twozone pzez potrąceniaz należnościzaczęściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty
budowlane.

3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieśó,
co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje

4. W pzypadku, o ktorym mowa w ust.

5.
6.

zapłaĘ faktury.

W pzypadku, o ktorym mowa w ust. 3, wniesienie pełnejwysokości zabezpieczenia nie może nastąpió
później niż do połowy okresu, na ktory została zawarta umowa,

Ań.73.

zabezpieczenia, jednak nie wcześniej
niz w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania pżez zamawiającego za należycie

1. ZamawiĄący, na pisemny wniosek wykonawcy, zwraca

70o/o

wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jakościnie
3.

moze

puekraczac 30 % wysokości zabezpieczen ia.
Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niz w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
DZIAŁ IV KONKURS
Art.74.

Konkurs jest pzyzeczeniem publicznym, w ktorym przez publiczne ogłoszenie zamawiający pzyueka
nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej pzez sąd konkursowy pracy konkursowej,

w

szczególności z zakresu planowania pzestzennego, projektowania

urbanistycznego,

architektoniczno-budowlanego oraz przetwaęania danych.

1. Nagrodami w konkursie mogą

Ań.75.
byó:

1) nagroda pieniężna lub zeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji co najmniej dwóch autorow wybranych prac
konkursowych lub
]
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3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

2. W puypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegołowe
opracowanie pracy konkursowej.

3. Wańościąkonkursu jest wańośćnagrod.
4. Wańością konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, jest wańośćtego zamowienia oraz wańość nagrod dodatkowych, jezeli zamawiający
plzewidział takie nag rody.

Ań.76,

1.
2. Kierownik zamawiającego może powiezyó pzygotowanie i pzeprowadzenie konkursu oraz wybór
Organizatorem konkursu jest zamawiający.

najkorzystniejszej pracy konkursowej sądowi konkursowemu. Kierownik zamawiającego powołuje sąd
konkursowy w składzie co najmniej 3 osobowym oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu
konkursowego.

Ań.77,
1, ZamawiĄący zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej.
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1) nazwę i adres (siedzibę) zamawiającego;
2) określeniepzedmiotu konkursu;
3) wymagania, jakie muszą spełniac uczestnicy konkursu z tym, że jeżeli nagrodą w konkursie jest
zaproszenie do negocjacji w trybie negoc.lacji co na.lmniej dwoch autorów wybranych prac
konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej ręki autora wybranej

4)
5)
6)
7)

pracy konkursowej;
kryteria oceny prac konkursowych wrazz podaniem znaczenia tych kryteriów;
określeniesposobu uzyskania regulaminu konkursu;
termin składania prac konkursowych;

rodzĄ iwysokośc nagród,

Ań.78.
1,

2.

ZamawiĄący przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.
Regulamin konkursu określa w szczegolności:
1) nazwę oraz adres i siedzibę zamawiającego;
2) formę konkursu;
3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany łączny koszt vrykonania prac realizowanych na podstawie pracy

5)

konkursowej;

w pzypadkach, o których mowa w ań. 75 ust. 1 pkt 2) i 3) zakres szczegołowego opracowania
pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamowienia udzielanego w trybie negocjacji lub
w trybie zamówienia z wolnej ręki;
6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu
potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań;
7) sposob porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu;
8) miejsce itermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
9) zakres żeczov,ly i formę opracowania oraz sposob prezentacji pracy konkursowej;
,t0)
miejsce i termin składania prac konkursowych pżez uczestników dopuszczonych do udziału
w konkursie;
,t1)
kryteria oceny prac konkursowych wlazz podaniem znaczenia tych kryteriow;
12) rodzaj i wysokośó nagrod;
13) termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w pzypadkach, o których mowa w art.75 ust. 1 pkt 2)
i 3) zaproszenia do negocjacjiw trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie żamówienia z wolnej
ręki;

14) wysokośćzwrotu kosztów pzygotowania prac konkursowych, jeżelizamawiający pzewiduje ich

zwrot,
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15) Postanowienia dotyczące pzejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze
szczegÓłowym określeniem pol eksploatacji prac konkursowych, a w przyp_adkach, o których
mowa w ań. 75 ust. 1 pkt 2) i 3), rowniez istotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do
Umowy;

16) sposob udzielania wy.lasnień dotyczących regulaminu konkursu;

3. Zamawiający pzekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia wniosku o jego pzekazanie. Cena, jakiej wolno żądac za regu|amin konkursu, moze
pokrywać jedynie koszty jego druku oraz pzekazania.

Ań.79,
1. Konkurs moze byc zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pienłszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne,
odPowiadające wymaganiom określonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie na podstawie
kryteriów określonychw regulaminie konkursu, ocenia się prace konkursowe wykonane na podstawie
opracowań studialnych wyłonionych w pienłszym etapie.

Ań.80.
1. Uczestnikami konkursu mogą byó osoby tizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej,
wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej,
uczestnikami konkursu mogą byó wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub
Podmioty posługujące się osobami tizycznymi posiadającymiwymagane uprawnienia.
Uczestnicy konkursu mogą wspolnie brać udział w konkursie, Pzepisy dotyczące uczestnika konkursu

2. Jeżeli pzepisy szczególne
3.

stosuje

się

w konkursie.

odpowiednio

do

uczestników konkursu biorących wspólnie

udział

Ań.81,
zamawiający wznacza termin składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w konkursie,
z uwzględnieniem czasu nazłożeniewymaganych dokumentów z tym, ze termin ten nie moze byó krótszy
niż7 dnl
Ań.82.

ZamawiĄący dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych
uczestnikÓw konkursu spełniających wymagania określonew regulaminie konkursu.
2 Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają
wykluczeniu.

3

Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pzepisy art. 15 ust. 2 stosuje się

odpowiednio.

Ań.83.
1. UczestnicY konkursu składają prace konkursowe wraz

z informacjami o planowanych łącznych
kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej , z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe bez informacji, o ktorych mowa w ust. 1, jeżeli ze
względu na specyfikę pzedmiotu pracy konkursowej nie jest mozliwe określenie kosztów.
3. Z zawartoŚcią Prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznac się do upływu terminu ich
4.

składania.

Zamawiający zapewnia, że do rozstzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy niemożliwe jest
zidentyfikowanie autorow prac konkursowych,

Ań.84.
1. ZamawiĄący ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymiw ogłoszeniu o konkursie.
Pzepis art. 56 ust, 1 stosuje się odpowiednio.
2. ZamawiĄącY rozstzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę
]

konkursową lub najlepsze prace konkursowe.
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3. ZamawiĄący dokonuje identyfikacji autorów wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu
konkursu.

Ań,85.

1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiający zawiadamia uczestników

konkursu

o wynikach i otzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce

zamieszkania (siedzibę) autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac
konkursowych.
przebiegu prac sądu konkursowego spoządza się protokoł.

2, Z

Ań.86.

Zamawiający unieważnia konkurs, jezeli nie został złożonyżaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w konkursie lub zadna praca konkursowa, a w pzypadku, o którym mowa w art. 75 ust, 1 pkt 2), co
najmniej dwie prace konkursowe albo jezeli nie rozstzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu
pzepisy ań. 60 ust. 1 pkt 3) i4) stosuje się odpowiednio.

Ań.87.
regulaminie konkursu, zamawiający wydaje (wypłaca) nagrodę,
a w pzypadkach, o których mowa w ań, 75 ust. 1 pkt 2) i 3) - odpowiednio zaprasza do negocjacji w

W terminie określonym w

trybie negocjacji Iub w trybie zamówienia z wolnej ręki,

Ań,88,
1. ZamawiĄący pzechowuje dokumentację konkursu pzez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników
konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

2. ZamawiĄący,

na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane,
zwlaca złożonepzez nich prace konkursowe.

DZLAŁV ŚRODK| OCHRONY PRAWNEJ

Ań.89.

prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin
wykonawcom nie przysługują środkiochrony prawnej pzewidziane w Ustawie z dnia 11 wześnia 2019
r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U, 2a19 poz.2019 z pożn. zm.),

W toku postępowania o udzielenie zamówienia

Załączniki:
1. Regulamin pracy Komisji Przetargowej.

2.
3.
4.

5.
6.

Oświadczenie wykonawcy w zwięku
sektorowych.

z

arl. 13 ust. 1 pkt. 1

-4

Regulaminu zamówień

Oświadczenie wykonawcy w związku z art. 14 ust. 1 i 2 Regulaminu zamówień sektorowych.
Oświadczenie wykonawców wspolnych w zwięku z art. 13 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu 7amówień
sektorowych.

Oświadczenie wykonawcy o należeniu/nienależeniu do grupy kapitałowej.
Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 130 000, tys. złotych netto.
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