REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ PW i K OSTRÓDA Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie

Zatwierdził:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień przez
PW i K
OSTRÓDA
Sp. z o.o., wszczętych na podstawie decyzji kierownika zamawiającego.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami ) oraz postanowienia
niniejszego Regulaminu.
§2
1. Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień przez PW i K OSTRÓDA Sp. z o.o.,
zwanym dalej „Regulaminem”, jest mowa o:
1) zamówieniach - naleŜy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane, w oparciu
o niniejszy Regulamin między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem
są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
2) zamawiającym - naleŜy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o. w Tyrowie, Tyrowo 104, 14-100 Ostróda, w
skrócie PW i K OSTRÓDA Sp. z o.o.;
3) kierowniku zamawiającego - naleŜy przez to rozumieć osobę lub osoby
uprawnione, zgodnie z umową Spółki do składania oświadczeń woli w imieniu
zamawiającego ;
4) wykonawcy - naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o
udzielenie zamówienia, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
5) dostawach - naleŜy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w
szczególności na podstawie umowy sprzedaŜy, dostawy, najmu;
6) usługach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem
nie są roboty budowlane lub dostawy;
7) robotach budowlanych - naleŜy 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), a takŜe
realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego;
8) ofercie częściowej - naleŜy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części
zamówienia;
9) ofercie wariantowej - naleŜy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z
warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
odmienny niŜ określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia;
10) najkorzystniejszej ofercie - naleŜy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia, albo ofertę z najniŜszą ceną;
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11) cenie - naleŜy 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.);
12) komisji - rozumie się komisję przetargową
powołaną przez kierownika
zamawiającego, działającą zgodnie z Regulaminem komisji ( załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 19 z dnia 27.08.2007 r.).
§3
Regulaminu niniejszego nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
DZIAŁ II
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Rozdział 1
Zasady udzielania zamówień
§4
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 przepisami
niniejszego Regulaminu.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o
których mowa w § 16 ust. 17.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
Rozdział 2
Zamawiający i wykonawcy
§5
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają
wyłączeniu, jeŜeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małŜeńskim, 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
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4.
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prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod
rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku
lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2.
Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą
wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.
2, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych
niewpływających na wynik postępowania.
Kierownik zamawiającego do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złoŜonych ofert moŜe
powołać komisję przetargową.
JeŜeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości
specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji
przetargowej, moŜe powołać biegłych. Przepis ust. 2 stosuje się.
§6

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 2.
5. JeŜeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający moŜe
Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
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, jeŜeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-3.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ 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 Ŝe udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty
zawierają błędy, z zastrzeŜeniem § 7 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
8. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie, z zastrzeŜeniem § 18 ust. 8
pkt 3.
9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
§7
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
potwierdzających spełnianie:
1) warunków udziału w postępowaniu,
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane, wymagań określonych przez
zamawiającego.
2. Wymagane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 zamawiający wskazuje
w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
zaproszeniu do składania ofert.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub którzy złoŜyli dokumenty, o których
mowa w ust.1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe
mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niŜ w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
4. Zamawiający wzywa takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.1.
5. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego,
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
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6. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Rozdział 3
Przygotowanie postępowania
§8
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. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z naleŜytą
starannością.
§9
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków 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 takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium;
9) termin związania ofertą;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
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;
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
na takich warunkach;
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia moŜe zawierać równieŜ:
1) opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
2) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
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3) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
4) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich
zwrot;
3. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
4. Zamawiający moŜe określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część
zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom.
5. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Opłata, jakiej moŜna Ŝądać za specyfikację istotnych warunków
zamówienia, moŜe pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.
6. Zamawiający wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, o którym mowa § 10 ust. 2, moŜe
udostępnić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego
na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza
takŜe na tej stronie.
10. O przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę
informację na tej stronie.
Rozdział 4
Tryby udzielania zamówień
§ 10
Przetarg nieograniczony
1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając
ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej.
3. Zamawiający moŜe opublikować ogłoszenie o zamówieniu równieŜ w inny sposób, np. w
prasie.
4. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
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3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o moŜliwości składania ofert częściowych;
5) informację o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania ofert;
11) termin związania ofertą;
5. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
przygotowania i złoŜenia oferty, z tym Ŝe w przypadku dostaw lub usług termin ten nie
moŜe być krótszy niŜ 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, a w przypadku robót
budowlanych - nie krótszy niŜ 20 dni.
6. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, a jeŜeli zamawiający Ŝąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków, równieŜ te dokumenty.
§ 11
1. Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5 % do 3 % szacunkowej wartości
zamówienia.
4. JeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w
częściach, określa kwotę wadium dla kaŜdej z części. Przepis ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
5. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŜeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego
wykonania tej umowy;
3) zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
10. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; zawarcie
umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
wykonawcy.
§ 12
Negocjacje z ogłoszeniem
1. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po ogłoszeniu o
zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w
postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi
negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
2. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy § 10 ust. 2
stosuje się odpowiednio.
3. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o moŜliwości składania
ofert częściowych;
4) informację o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości
wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;
7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
9) informację na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
przygotowania i złoŜenia wymaganych dokumentów, z tym Ŝe termin ten nie moŜe być
krótszy niŜ 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
5. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem wykonawca
składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeŜeli
zamawiający Ŝąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, równieŜ te
dokumenty.
6. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający
niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złoŜyli wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
7. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, nie
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mniejszej niŜ 2. Przepisy art. § 16 ust. 1-8, § 17 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7, oraz § 19 ust. 1 pkt 1,
4, 5 i ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.
8. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazuje specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Przepisów § 9 ust. 1 pkt 5, 6, 9 i 11 nie stosuje się.
9. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złoŜenia oferty wstępnej, z tym Ŝe termin ten nie moŜe
być krótszy niŜ 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych.
10. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty
wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu.
11. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu
przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. śadna ze stron nie moŜe bez zgody drugiej
strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
13. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a takŜe dokumenty związane z
negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
14. Po zakończeniu negocjacji zamawiający moŜe doprecyzować lub uzupełnić specyfikację
istotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem
negocjacji.
15. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert.
Przepisy § 11 stosuje się odpowiednio.
16. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o:
1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;
2) obowiązku wniesienia wadium, jeśli jest wymagane;
3) terminie związania ofertą.
17. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
przygotowania i złoŜenia oferty, z tym Ŝe termin ten nie moŜe być krótszy niŜ 10 dni od
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
18. W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w ust. 14, wraz z
zaproszeniem do składania ofert przekazuje specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
Dialog konkurencyjny
1. Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu o
zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a
następnie zaprasza ich do składania ofert.
2. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy ust. § 10 ust. 2 i §
12 ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym Ŝe ogłoszenie o zamówieniu zawiera równieŜ
opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie
uzyskania tego opisu.
3. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy ust. § 12 ust. 4
i 5 stosuje się odpowiednio.
4. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający
niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złoŜyli wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
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5.

Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, nie
mniejszej niŜ 2.
6. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej:
1) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;
2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie
uzyskania tego opisu;
3) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu.
7. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a takŜe dokumenty związane z dialogiem
są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
8. Prowadzony dialog ma charakter poufny i moŜe dotyczyć wszelkich aspektów
zamówienia. śadna ze stron nie moŜe bez zgody drugiej strony ujawnić informacji
technicznych i handlowych związanych z dialogiem.
9. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku
porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeŜeli jest to konieczne,
rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu
zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim wykonawców.
10. Zamawiający moŜe przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań
będących przedmiotem dialogu.
11. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych
podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Przepisów § 9 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się.
12. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
przygotowania i złoŜenia oferty, z tym Ŝe termin ten nie moŜe być krótszy niŜ 10 dni od
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Przepisy § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 14
Negocjacje bez ogłoszenia
1. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający
negocjuje warunki umowy w sprawie z wybranymi przez siebie wykonawcami, a
następnie zaprasza ich do składania ofert.
2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując
wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
3. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o moŜliwości składania
ofert częściowych;
3) informację o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej;
4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;
6) określenie trybu zamówienia;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
4. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, w liczbie nie mniejszej niŜ 2.
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5. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
przygotowanie i złoŜenie oferty.
6. Zapraszając do składania ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wniesienia
wadium. Przepisy § 11 stosuje się odpowiednio.
7. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Przepisu § 9 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.
8. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy § 12 ust. 12 i 13 oraz ust. 15 i 16 stosuje się
odpowiednio.
§ 15
Zapytanie o cenę
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 moŜe udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeŜeli przedmiotem
zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach
jakościowych.
3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania
ofert wykonawców, w liczbie nie mniejszej niŜ 2.
4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Przepisów art. § 9 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się.
5. KaŜdy z wykonawców moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej zmienić. Nie
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
6. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniŜszą cenę.
7. Do zapytania o cenę przepisy § 10 ust. 6 i § 14 ust.5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5
Wybór najkorzystniejszej oferty
§ 16
1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej albo, za zgodą
zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający moŜe dopuścić moŜliwość złoŜenia oferty wariantowej, jeŜeli cena nie jest
jedynym kryterium wyboru.
5. Zamawiający moŜe dopuścić moŜliwość złoŜenia oferty częściowej, jeŜeli przedmiot
zamówienia jest podzielny.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawca moŜe złoŜyć oferty częściowe na
jedną lub więcej części zamówienia, chyba Ŝe zamawiający określi maksymalną liczbę
części zamówienia, na które oferty częściowe moŜe złoŜyć jeden wykonawca.
7. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
8. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po sporządzeniu protokółu z
postępowania.
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9. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jednak nie dłuŜej niŜ 30 dni.
10. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 30 dni.
11. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w ust. 10, nie powoduje utraty wadium.
12. Zgoda wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą.
13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
15. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z
tym Ŝe dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
16. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
18. Informacje, o których mowa w ust. 16 i 17, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
19. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem
ust. 20 i 21, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
20. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny
ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści
ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym Ŝe niedopuszczalne jest
dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
21. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
22. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
1) w przypadku mnoŜenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz
cenę jednostkową,
b) jeŜeli cenę jednostkową podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje
się, Ŝe prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeŜeli cenę za część zamówienia podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się,
Ŝe prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeŜeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie
odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za część
zamówienia wyraŜone słownie;
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3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część
(cena ryczałtowa):
a) przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
b) jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, Ŝe
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
23. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 22 uwzględnia
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
§ 17
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
1) jest niezgodna z regulaminem;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na
podstawie § 16 ust. 22, lub błędy w obliczeniu ceny;
7) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
§ 18
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, zastosowanie
najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty
eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
4. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

14

5.

6.

7.
8.

9.

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
JeŜeli nie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niŜszą ceną.
JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych ofertach.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 8 pkt 1 , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
§ 19

1. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
3) w przypadkach, o których mowa w § 18 ust. 6, zostały złoŜone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie zamawiającego, czego nie moŜna było
wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w
sprawie zamówienia.
2. JeŜeli zamawiający dopuścił moŜliwość składania ofert częściowych, do uniewaŜnienia w
części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie.
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Rozdział 6
Dokumentowanie postępowań
§ 20
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, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu po upływie terminu ich składania.
4. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
5. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy
komputerowe oraz inne podobne materiały.
Dział III
UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ
§ 21
1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 3 dni robocze od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed upływem terminu związania
ofertą, z zastrzeŜeniem ust. 3.
3. Umowa w sprawie zamówienia moŜe zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą,
jeŜeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem
terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach
określonych w złoŜonej ofercie.
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4. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa
w § 19 ust. 1.
5. Umowa wymaga, pod rygorem niewaŜności, zachowania formy pisemnej.
6. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
7. Umowy podpisuje kierownik zamawiającego lub osoby przez niego upowaŜnione.
§ 22
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia
świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia
świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były
oceniane w toku postępowania.
3. Umowa jest niewaŜna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 2, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 5 jest niewaŜna.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie zamawiającego, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 23
1. Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy. JeŜeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie
słuŜy takŜe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;
3) gwarancjach bankowych;
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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. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej
podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
zamawiającego wynikającego z umowy, jeŜeli w ofercie podano cenę jednostkową lub
ceny jednostkowe.
10. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy.
11. JeŜeli okres realizacji zamówienia jest dłuŜszy niŜ rok, zabezpieczenie, za zgodą
zamawiającego, moŜe być tworzone przez potrącenia z naleŜności za częściowo
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest
obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
13. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w
którym dokonuje zapłaty faktury.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia
nie moŜe nastąpić później niŜ do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
15. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane.
16. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji jakości nie moŜe przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
17. Kwota, o której mowa w ust. 16, jest zwracana nie później niŜ w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
Dział IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 24
1. Traci moc Regulamin Wewnętrzny Udzielania Zamówień przez PW i K OSTRÓDA
Sp. z o.o. z dnia 01 października 2004 r.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z dniem 27 sierpnia 2007 r.
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Sporządziła:

19

