
                              Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej z dn. 10.09.2014 r. nr 30/2014

Regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom 

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  udzielania  zamówień  na  usługi  i  dostawy,

wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie,

2. Celem niniejszego  regulaminu  jest  zapewnienie  wydatkowania  środków w sposób

celowy  i  oszczędny,  z  zachowaniem  zasady  uzyskiwania  najlepszych  efektów  z

danych nakładów.

3. Regulamin nie ma zastosowania do zawierania umów niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie, mieszczących się w

zakresie zwykłego zarządu, dotyczących w szczególności:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci

kanalizacyjnej, 

b) dostawy gazu z sieci gazowej, 

c)  dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d) usługi  przesyłowe  lub  dystrybucyjne  energii  elektrycznej,  ciepła  lub  paliw

gazowych; 

§ 2

1. Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o następujących pojęciach:

 „cenie” - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z

dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm);
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 „dostawach” - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz

leasingu;

 „najkorzystniejszej ofercie” - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu

zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną, 

 „ofercie częściowej” - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą,  zgodnie z

treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wykonanie  części

zamówienia; 

 „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; 

 „postępowaniu o udzielenie zamówienia” - należy przez to rozumieć postępowanie

wszczynane w dniu publicznego ogłoszenia o przetargu lub przesłania zapytania

ofertowego

 „robotach  budowlanych”  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  albo

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

-  Prawo budowlane,  za  pomocą  dowolnych  środków,  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi przez zamawiającego; 

 „usługach” - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem

nie są roboty budowlane lub dostawy,

 „wykonawcy”  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości  prawnej,  która ubiega się o

udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

 „zamawiającym”  -  należy  przez  to  rozumieć  Spółdzielnię  Mieszkaniową  w

Lubartowie; 

 „zamówieniu” – umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą,

której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

 „zarządzie” - należy przez to rozumieć zarząd spółdzielni

 „Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia”  –  należy  przez  to  rozumieć

dokument zawierający zbiór rzetelnych, kompletnych i jednoznacznych informacji

o warunkach i przedmiocie zamówienia.

2



 „zamówieniu  mieszanym”  –  należy  przez  to  rozumieć  zamówienie  obejmujące

równocześnie  dostawy  i  usługi  albo  roboty  budowlane  i  usługi  albo  roboty

budowlane i dostawy niezbędne do ich wykonania;

 „własnych środkach finansowych” - należy przez to rozumieć środki pochodzące z

wpłat  członków  Spółdzielni  oraz  innych  źródeł  związanych  z  działalnością

Spółdzielni, w tym środki pochodzące z kredytów.

 „zewnętrznych środkach finansowych” – należy przez to rozumieć środki inne niż

środki własne, w szczególności środki publiczne,

 „wartości  zamówienia”  –  należy  przez  to  rozumieć  sumę  wartości  zamówień

udzieloną  jednemu  wykonawcy  na  ten  sam  rodzaj  dostaw  usług  lub  robót

budowlanych w ramach tego samego projektu.

2. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub

roboty  budowlane,  których  wartość  nie  przekracza  120 000  PLN  finansowane  ze

środków  własnych  nie  stosuje  się  zapisów  regulaminu  dotyczących  terminów

składania  ofert,  obowiązku  żądania  wadium,  obowiązku  żądania  dokumentów

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zakazu  ustalania

kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. 

3. W  przypadku  zamówień,  o  których  mowa  w  ust.  2,  zamawiający  może  wszcząć

postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej

ręki, a także w innych wypadkach w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu

mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 

1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;

2) naruszeniem  zasad  dokonywania  wydatków  w  wysokości  i  w  terminach

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 

3) poniesieniem straty w mieniu spółdzielni; 

4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań

5) narażeniem na powstanie szkody . 

4. W przypadku  zamówień,  których  przedmiotem są  usługi  prawnicze,  polegające  w

szczególności na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami,  trybunałami

lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa

procesowego,  lub  jeżeli  wymaga  tego  ochrona  ważnych  praw  lub  interesów

Spółdzielni, nie stosuje się zapisów regulaminu. 

5. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz dostawy lub roboty budowlane,

do udzielenia zamówienia stosuje się zapisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia,
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którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. 

II. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

§ 3

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w

sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie

wykonawców. 

2. Czynności  związane  z  przygotowaniem  oraz  przeprowadzeniem  postępowania  o

udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3. Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  zapisami

niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem wyjątków nim przewidzianych.

§ 4

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o

udzielenie zamówienia tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  z  zastrzeżeniem wyjątków  określonych  w

regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

III. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

§ 5

1. Podstawowymi  trybami  udzielania  zamówienia  są  przetarg  nieograniczony  oraz

przetarg ograniczony. 

2. Zamawiający  może  udzielić  zamówienia  w  trybie,  negocjacji  bez  ogłoszenia,

zamówienia  z  wolnej  ręki,  zapytania  o  cenę  tylko  w  przypadkach  określonych  w

regulaminie.

A. Ogłoszenia

§ 6

1. Ogłoszenie  o  postępowaniu  zamawiający  jest  zobowiązany  opublikować  w

czasopiśmie  drukowanym  o  zasięgu  regionalnym  lub  zamieścić  na  stronie

internetowej spółdzielni.

2. Fakt dokonania publikacji należy udokumentować w szczególności poprzez wydruk z

datą umieszczenia. 
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3. Zapytanie ofertowe winno być dokonane w formie pisemnej (listem poleconym lub za

zwrotnym potwierdzeniem odbioru), elektronicznej lub faksem (w każdym przypadku

należy zachować dowody nadania). 

§ 7

Zapytanie ofertowe lub ogłoszenie o przetargu zawiera w szczególności: 

 opis przedmiotu zamówienia, 

 termin wykonania zamówienia, 

 opis sposobu obliczenia ceny, 

 opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, 

 warunki udziału w postępowaniu. 

B. Postępowanie o udzielenie zamówienia

§ 8

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. 

2. Zamawiający może powierzyć  przygotowanie  lub przeprowadzenie  postępowania o

udzielenie  zamówienia  własnej  jednostce  organizacyjnej,  pracownikowi  lub  osobie

trzeciej. 

3. Osoby wykonujące  czynności  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  podlegają

wyłączeniu, jeżeli: 

1)  ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

2)  pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego

stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą,

jego  zastępcą  prawnym  lub  członkami  organów  zarządzających  lub  organów

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3)   przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

pozostawały  w  stosunku  pracy  lub  zlecenia  z  wykonawcą  lub  były  członkami

organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia; 

4)   pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 
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5)   zostały  prawomocnie  skazane  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

4. Osoby  wykonujące  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  składają

pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

5. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą

wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w

ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych

niewpływających na wynik postępowania.

§ 9

Za przygotowanie  i  przeprowadzenie  postępowania  o udzielenie  zamówienia  odpowiadają

osoby  którym  powierzono  czynności  w  postępowaniu  oraz  czynności  związane  z

przygotowaniem postępowania. 

§ 10

1. Zarząd powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,

zwaną  dalej  "komisją  przetargową",  jeżeli  wartość  zamówienia  jest  równa  lub

przekracza kwotę 120 000 PLN Jeżeli  wartość zamówienia jest niższa zarząd może

powołać komisję przetargową.

2. Komisja  przetargowa  jest  powoływana  do  przygotowania  i  przeprowadzenia

określonych w uchwale o powołaniu postępowań.

§ 11

1. Komisja  przetargowa  jest  powoływana  do  oceny  spełniania  przez  wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny

ofert. 

2. Zarząd może także powierzyć  komisji  przetargowej dokonanie innych czynności w

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia zarządowi propozycje wykluczenia

wykonawcy,  odrzucenia  oferty  oraz  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  a  także

występuje  z  wnioskiem  o  zamknięcie  postępowania  bez  dokonania  wyboru

wykonawcy.

§ 12

1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje zarząd. 
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2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 

3. Zarząd  określa  organizację,  skład,  tryb  pracy  oraz  zakres  obowiązków  członków

komisji  przetargowej,  mając  na  celu  zapewnienie  sprawności  jej  działania,

indywidualizacji  odpowiedzialności  jej  członków  za  wykonywane  czynności  oraz

przejrzystości jej prac. 

4. Jeżeli  dokonanie  określonych  czynności  związanych  z  przygotowaniem  i

przeprowadzeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wymaga  wiadomości

specjalnych, zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może

powołać biegłych.

5. W pracach komisji w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć członkowie Rady

Nadzorczej wskazani przez Radę.

§ 13

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3)  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia; 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

§ 14

Opis sposobu dokumentowania i dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w §

13 zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. 

§ 15

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując

je  nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona  orzeczeniem  sądu,  które

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2)   wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ

zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3)   wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali  oni
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób

wykonujących  pracę zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za

przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera lub członka zarządu prawomocnie  skazano za

przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści

majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego; 

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem o

udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w

celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub

przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie
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zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo

przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na

podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny

zabronione pod groźbą kary. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)   wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu

nie utrudni uczciwej konkurencji; 

2)   nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  na  przedłużony  okres

związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania; 

4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający zawiadamia  równocześnie wykonawców, którzy zostali  wykluczeni  z

postępowania 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 16

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia

lub dokumenty potwierdzające spełnianie: 

1)  warunków udziału w postępowaniu, 

2)  przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez

zamawiającego 

-  zamawiający  wskazuje  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 
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§ 17

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia

oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy  przekazują,  zgodnie  z  wyborem

zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

4. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu,  aby oświadczenia,  wnioski,

zawiadomienia oraz informacje przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były

potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

C. Przygotowanie postępowania

§ 18

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać

uczciwą konkurencję. 

§ 19

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez

zamawiającego,  jest  obowiązany wykazać,  że  oferowane przez  niego dostawy,  usługi  lub

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

§ 20

1. Zamawiający  opisuje  przedmiot  zamówienia  na  roboty  budowlane  za  pomocą

dokumentacji  projektowej  a  także  w  razie  potrzeby  specyfikacji  technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający może

opisać przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 
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3. Program  funkcjonalno-użytkowy  obejmuje  opis  zadania  budowlanego,  w  którym

podaje  się  przeznaczenie  ukończonych  robót  budowlanych  oraz  stawiane  im

wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

§ 21

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie

wykonawcy,  bez  podatku  od  towarów  i  usług,  ustalone  przez  zamawiającego  z

należytą starannością.

2. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu

uniknięcia stosowania trybu przewidzianego niniejszym regulaminem.

3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, przy ustalaniu

wartości  zamówienia  uwzględnia  się  o  ile  to  możliwe  wartość  zamówień

uzupełniających. 

4. Jeżeli  zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych  albo  dzieli

zamówienie na części czyniąc z każdej przedmiot odrębnego postępowania, wartością

zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 

§ 22

Wartość  zamówienia  na  roboty  budowlane  ustala  się  z  zastosowaniem  Rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu

inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18

maja 2004 r. (Dz.U.  Nr 130, poz. 1389) na podstawie:

1)   kosztorysu  inwestorskiego  sporządzanego  na  etapie  opracowania  dokumentacji

projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w  programie  funkcjonalno-użytkowym,  jeżeli  przedmiotem  zamówienia  jest

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane; 

2)  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem

zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  w  rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

§ 23

1. Podstawą  ustalenia  wartości  zamówienia  na  usługi  lub  dostawy  powtarzające  się

okresowo  jest  łączna  wartość  zamówień  tego  samego  rodzaju  od  tego  samego

wykonawcy:
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1)  udzielonych w ramach tego samego projektu, albo 

2)   których zamawiający zamierza udzielić  w terminie 12 miesięcy następujących po

pierwszej usłudze lub dostawie.

2. Jeżeli zamówienia udziela się na czas: 

1)  nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu

12 miesięcy wykonywania zamówienia; 

 2)   oznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu

wykonywania zamówienia, 

§ 24

1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są

dostawy  lub  usługi,  oraz  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dniem  wszczęcia

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  przedmiotem  zamówienia  są  roboty

budowlane. 

2. Jeżeli  po  ustaleniu  wartości  zamówienia  nastąpiła  istotna  zmiana  okoliczności

mających  wpływ  na  dokonane  ustalenie,  zamawiający  przed  wszczęciem

postępowania dokonuje aktualizacji wartości zamówienia. 

§ 25

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawiera

2. : 

1)  nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 

2)  tryb udzielenia zamówienia; 

3)  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

4)  termin wykonania zamówienia; 

5)   warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków; 

6)   wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

7)   informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z wykonawcami; 

8)  wymagania dotyczące wadium; 

9)  termin związania ofertą; 

10)  opis sposobu przygotowywania ofert; 
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11)  miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

12)  opis sposobu obliczenia ceny; 

13)  opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

15)  wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

16)   istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie  zamówienia,  ogólne  warunki  umowy albo  wzór  umowy,  jeżeli

zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie

zamówienia na takich warunkach; 

17)  opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

18)   informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający

przewiduje udzielenie takich zamówień; 

19)   opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 

20)  adres  poczty  elektronicznej  lub  strony  internetowej  zamawiającego,  jeżeli

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; 

21)   informacje dotyczące walut obcych,  w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między zamawiającym a wykonawcą,  jeżeli  zamawiający przewiduje rozliczenia w

walutach obcych; 

3. W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 400 000

zł. specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zawierać wybrane informacje

niezbędne  do  udzielenia  zamówienia.  W  postępowaniach  w  trybie  negocjacji  bez

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę zamawiający może odstąpić

od sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4. Zamawiający może żąda

5.  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie

powierzy  podwykonawcom.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  zamówienia

podwykonawcom,  z  wyjątkiem  sytuacji  w  której  zamawiający  zastrzeże  w

specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  że  część  lub  całość  zamówienia  nie

może być powierzona podwykonawcom.

§ 26

1. Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  przekazuje  się  nieodpłatnie  lub

odpłatnie, 
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2. Zamawiający  może  udostępnić  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  na

stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

§ 27

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie  treści  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.  Zamawiający jest  obowiązany udzielić  wyjaśnień

niezwłocznie,  jednak pod warunkiem, że wniosek wpłynął nie później niż na 4 dni

przed upływem terminu składania ofert, 

2. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym

przekazał  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła

zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza

na tej stronie. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,  a jeżeli specyfikacja jest

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

5. Jeżeli  w postępowaniu  prowadzonym w trybie  przetargu  nieograniczonego  zmiana

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści

ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

6.  Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy

czas  na  wprowadzenie  zmian  w ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin  składania

ofert  i  informuje  o  tym  wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych

warunków zamówienia,  oraz  zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej,  jeżeli

specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

IV. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Przetarg

§ 28
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1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na

publiczne  ogłoszenie  o  zamówieniu  oferty  mogą  składać  wszyscy  zainteresowani

wykonawcy, a wartość przedmiotu zamówienia przekracza 120 000 PLN

2. Zamawiający  wszczyna  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej

siedzibie  oraz  na  stronie  internetowej  lub  w  dzienniku  drukowanym  o  zasięgu

regionalnym. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w

inny sposób, w szczególności ze względu na jego wysoką wartość.

§ 29

Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawiera

: 

1)  nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

2)  określenie trybu zamówienia; 

3)   adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczona  będzie  specyfikacja  istotnych

warunków zamówienia; 

4)   określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania

ofert częściowych lub oferty wariantowej; 

5)  termin wykonania zamówienia; 

6)  informację na temat wadium; 

7)  kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

8)  miejsce i termin składania ofert; 

9)  termin związania ofertą; 

10)   informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający

przewiduje udzielenie takich zamówień,

11)  informację  o  sposobie  dostępu  do  dokumentów  określających  tryb  i  zasady

postępowania.

§ 30

Zamawiający  wyznacza  odpowiedni  termin  do  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu

niezbędnego do przygotowania i  złożenia oferty,  z tym że w przypadku dostaw lub usług

termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

§ 31

Wykonawca  składa  wraz  z  ofertą  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w

postępowaniu,  a  jeżeli  zamawiający  żąda  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych

warunków, również te dokumenty.
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§ 32

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium,

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający określa  kwotę wadium w wysokości  nie większej  niż 10 % wartości

zamówienia. 

4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w

częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. 

5. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, określa kwotę

wadium dla wartości zamówienia podstawowego. 

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)  pieniądzu; 

2)   poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3)  gwarancjach bankowych; 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i

Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

7. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  wpłaca  się  przelewem  na  rachunek  bankowy

wskazany przez  zamawiającego,  datą  wpłaty  wadium jest  dzień  uznania  rachunku

zamawiającego.

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

§ 33

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej  lub  zamknięcia  postępowania  bez  dokonania  wyboru  oferty,  z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca

wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  oraz  wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert. 
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4. Jeżeli  wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je pomniejszone o koszty

prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez

wykonawcę. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w

ofercie; 

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy. 

Przetarg ograniczony

§ 34

Przetarg  ograniczony  to  tryb  udzielenia  zamówienia,  w  którym,  w  odpowiedzi  na

zawiadomienie  o  zamiarze  udzielenia  zamówienia,  wykonawcy  składają  wnioski  o

dopuszczenie  do  udziału  w  przetargu  wraz  z  ofertą,  a  wartość  przedmiotu  zamówienia

przekracza 120 000 PLN i zastosowanie przetargu ograniczonego jest uzasadnione specyfiką

przedmioty zamówienia.

§ 35

1. Zawiadomienie, w trybie przetargu ograniczonego, powinno zawierać: 

1)  nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

2)  określenie trybu zamówienia; 

3)   adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczona  będzie  specyfikacja  istotnych

warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie; 

4)   zwięzłe  określenie  przedmiotu  zamówienia,  z  podaniem informacji  o  możliwości

składania ofert częściowych lub oferty wariantowej; 

5)  termin wykonania zamówienia; 

6)  informację na temat wadium; 

7)  kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

8)  miejsce i termin składania ofert; 

9)  termin związania ofertą; 

10)   informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający

przewiduje udzielenie takich zamówień,

11)  informację  o  sposobie  dostępu  do  dokumentów  określających  tryb  i  zasady

postępowania.
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2. Zamawiający w zawiadomieniu o zamiarze udzielenia zamówienia wyznacza termin

składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  wraz  z  ofertą,  z

uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do  przygotowania  i  złożenia  wymaganych

dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wysłania

zawiadomienia.

3. Wraz  z  wnioskiem o  dopuszczenie  do  udziału  w przetargu  ograniczonym i  ofertą

wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a

jeżeli  zamawiający  żąda  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków,

również te dokumenty. 

§ 36

Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję,

nie mniejszej niż 3. 

Negocjacje bez ogłoszenia

§ 37

1. Negocjacje  bez  ogłoszenia  to  tryb  udzielenia  zamówienia,  w którym  zamawiający

negocjuje  warunki  umowy  w  sprawie  zamówienia  z  wybranymi  przez  siebie  co

najmniej dwoma wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert, a wartość

zamówienia wynosi od 30 000 do 120 000 PLN.

2. Zamawiający udziela zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia w szczególności,

jeżeli zamówienie finansowane jest ze środków własnych.

§ 38

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując

wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji. 

2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia powinno zawiera

3. : 

1)  nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

2)   zwięzłe  określenie  przedmiotu  lub zakresu zamówienia,  z podaniem informacji  o

możliwości składania ofert częściowych lub oferty wariantowej;

3)  termin wykonania zamówienia; 

4)   warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków; 

5)  określenie trybu zamówienia; 

6)  kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
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7)  miejsce i termin negocjacji z zamawiającym. 

Zamówienie z wolnej ręki

§ 39

Zamówienie  z wolnej  ręki  to tryb  udzielenia  zamówienia,  w którym zamawiający udziela

zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą

§ 40

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z

następujących okoliczności: 

1)   dostawy,  usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego

wykonawcę: 

  a)  z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

  b)   z  przyczyn  związanych  z  ochroną  praw  wyłącznych,  wynikających  z

odrębnych przepisów, 

  c)   w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub

artystycznej; 

2)  w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych

zamówień  dodatkowych,  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym  i

nieprzekraczających  łącznie 50% wartości  realizowanego zamówienia,  niezbędnych

do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

  a)   z  przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia

dodatkowego  od  zamówienia  podstawowego  wymagałoby  poniesienia

niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

  b)   wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest  uzależnione  od  wykonania

zamówienia dodatkowego; 

3)   w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

dotychczasowemu  wykonawcy  usług  lub  robót  budowlanych  zamówień

uzupełniających,  stanowiących  nie  więcej  niż  50%  wartości  zamówienia

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli

zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub

ograniczonego,  a  zamówienie  uzupełniające  było  przewidziane  w  ogłoszeniu  o
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zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia

podstawowego; 

4)   w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu

dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o

innych parametrach  technicznych,  co powodowałoby niekompatybilność  techniczną

lub  nieproporcjonalnie  duże  trudności  techniczne  w użytkowaniu  i  dozorze,  jeżeli

zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub

ograniczonego,  a  zamówienie  uzupełniające  było  przewidziane  w  ogłoszeniu  o

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia

podstawowego; 

5) w każdym przypadku, jeżeli uchwała Rady tak stanowi,

Zapytanie o cenę

§ 41

1. Zapytanie  o  cenę  to  tryb  udzielenia  zamówienia,  w  którym  zamawiający  kieruje

pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania

ofert.

2. Zamawiający  może  udzielić  zamówienia  w  trybie  zapytania  o  cenę,  jeżeli

przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych

standardach jakościowych lub wartość zamówienia  jest  mniejsza niż  kwota 80 000

PLN

§ 42

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę,  zapraszając do składania

ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności

dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór

najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 3. 

§ 43

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

V. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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§ 44

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej  albo,  za  zgodą

zamawiającego,  w  postaci  elektronicznej,  opatrzoną  bezpiecznym  podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Treść oferty musi  odpowiadać treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,

jeżeli była sporządzona.

§ 45

1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie

jest jedynym kryterium wyboru. 

2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot

zamówienia jest podzielny. 

§ 46

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać

ofertę. 

2. Wykonawca  jest  związany  ofertą  do  upływu  terminu  określonego  w  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.

3. Wykonawca samodzielnie  lub  na  wniosek zamawiającego  może przedłużyć  termin

związania ofertą, jednak nie dłużej niż kolejne 30 dni.

§ 47

1. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym

przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z

wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli

przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty

najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem terminu  składania

ofert.

§ 48

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

2. Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje  bezpośrednio  po  upływie  terminu  do  ich

składania,  z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert,  jest dniem ich

otwarcia. 
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3. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny i ewentualnie inne informacje stanowiące kryteria oceny

ofert. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

§ 49

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert, w tym wszelkich dokumentów i oświadczeń.

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1)  oczywiste omyłki pisarskie, 

2)   oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek, 

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 50

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1)  jest niezgodna z prawem; 

2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3)   jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5)  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania

wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

§ 51

1. Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny ofert

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu

zamówienia,  w  szczególności  jakość,  funkcjonalność,  parametry  techniczne,
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zastosowanie  najlepszych  dostępnych  technologii  w  zakresie  oddziaływania  na

środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. 

VI. DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ

§ 52

1. W  trakcie  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający

sporządza  pisemny  protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zwany  dalej

"protokołem", zawierający co najmniej: 

1)  opis przedmiotu zamówienia; 

2)  informację o trybie udzielenia zamówienia; 

3)  informacje o wykonawcach; 

4)  cenę i inne istotne elementy ofert; 

5)  wskazanie wybranej oferty lub ofert. 

2. Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  informacje,  zawiadomienia,  wnioski,  inne

dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w

sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu. 

§ 53

1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres co najmniej 4 lat

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący

jego nienaruszalność. 

2. Zamawiający  zwraca  wykonawcom,  których  oferty  nie  zostały  wybrane,  na  ich

wniosek,  złożone  przez  nich  plany,  projekty,  rysunki,  modele,  próbki,  wzory,

programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

3. W  przypadku  finansowania  zamówienia  ze  środków  zewnętrznych  zamawiający

zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z udzielaniem

zamówień (w szczególności: dowodów zamieszczenia ogłoszeń, przekazania zapytań

ofertowych  (również  e-mailem),  ofert,  folderów,  katalogów,  wydruków  ofert

handlowych  ze  stron  internetowych,  korespondencji  z  wykonawcami,  umów  /

zamówień / zleceń i innych) zgodnie z umową o dofinansowanie.

VI. UMOWY

§ 54

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  konieczność  takiej  zmiany
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uzasadniona jest  względami  celowego i  oszczędnego,  z zachowaniem zasady uzyskiwania

najlepszych  efektów  z  danych  nakładów  realizowania  zamówienia  lub  zamawiający

przewidział  możliwość  dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia określając warunki takiej zmiany.

§ 55

1. Zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy  zabezpieczenia  należytego  wykonania

umowy, 

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: 

1)  pieniądzu;

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)  gwarancjach bankowych; 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju

Przedsiębiorczości. 

4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1)   w  wekslach  z  poręczeniem  wekslowym  banku  lub  spółdzielczej  kasy

oszczędnościowo-kredytowej; 

2)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 

4) w innej formie zaakceptowanej przez zamawiającego.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  zamawiający  przechowuje  je  na

rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy

8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia

§ 56

1. Wysokość  zabezpieczenia  ustala  się  w stosunku  procentowym  do  ceny  całkowitej

podanej  w  ofercie  albo  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania

zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub

ceny jednostkowe. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 1% do 10% ceny całkowitej  podanej w

ofercie  albo  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania  zamawiającego

wynikającego z umowy. 

3. Jeżeli  okres  realizacji  zamówienia  jest  dłuższy  niż  rok,  zabezpieczenie,  za  zgodą

zamawiającego,  może  być  tworzone  przez  potrącenia  z  należności  za  częściowo

wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

§ 57

Zamawiający zwraca  zabezpieczenie  w terminie  30 dni  od dnia  wykonania  zamówienia  i

uznania  przez  zamawiającego  za  należycie  wykonane,  z  uwzględnieniem  kwoty

pozostawionej tytułem zabezpieczenia roszczeń z rękojmi za wady w wysokości wynikającej

z zawartej umowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 58

Zarząd, informując Radę Nadzorczą może odstąpić od stosowania niniejszego regulaminu w

sytuacjach  związanych  z  ograniczaniem  skutków  zdarzenia  losowego,  w  szczególności

zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody.

§ 59

W przypadku finansowania zamówienia w całości  ze środków własnych,  jeżeli  w wyniku

przeprowadzenia przewidzianej w regulaminie procedury o udzielenie zamówienia nie doszło

do  wyboru  wykonawcy,  zarząd,  informując  radę  nadzorczą,  może  dokonać  wyboru

wykonawcy  z  wolnej  ręki  bez  zastosowania  postanowień  niniejszego  regulaminu.  Rada

Nadzorcza może również w każdym przypadku odstąpić w drodze uchwały od stosowania

niniejszego regulaminu.

§ 60
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W przypadku finansowania w części zamówienia ze środków zewnętrznych jeżeli umowa o

dofinansowanie  lub mające  zastosowanie  wytyczne  zawierają  postanowienia  odmienne od

niniejszego  regulaminu,  nie  ma  on  zastosowania  przy  udzielaniu  takiego  zamówienia  w

zakresie w jakim jego postanowienia nie dają się pogodzić z postanowieniami umowy lub

wytycznych.

§ 61

Z datą uchwalenia Regulaminu tracą moc wszelkie regulacje wynikające z uchwał Rady 

Nadzorczej objęte przedmiotem jego normowania.
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