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I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Niniejszy regulaminu udzielania zamówien publicznych, zwany dalej „Regulaminem”, okresla zasady i tryb 
udzielania przez Zaklad Energetyki Cieplnej Spólka z o.o. w Pabianicach zamówien na uslugi, dostawy i 
roboty budowlane finansowane ze srodków wlasnych Zakladu Energetyki Cieplnej Spólka z o. o. w 
Pabianicach lub ze srodków innych podmiotów, w imieniu których Zaklad Energetyki Cieplnej Spólka z 
o.o. w Pabianicach wystepuje jako zamawiajacy. 

2. Regulamin okresla równiez kompetencje osób wlasciwych w sprawach zamówien publicznych oraz 
procedury stosowane w postepowaniu o zamówienie, a takze tryb rozpatrywania protestów  
i odwolan zlozonych w toku postepowania o udzielenie zamówienia. 

§ 2.  

Ilekroc w Regulaminie jest mowa o: 
1) Zakladzie – nalezy przez to rozumiec Zaklad Energetyki Cieplnej Spólka z o.o. w Pabianicach; 
2) Zarzadzie – nalezy przez to rozumiec osobe (osoby) kierujace Zakladem Energetyki Cieplnej Spólka z 

o.o. w Pabianicach; 
3) Zamawiajacym – nalezy przez to rozumiec Zaklad; 
4) Prawie zamówien publicznych – nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 z pózniejszymi zmianami); 
5) Dostawach – nalezy przez to rozumiec nabywanie przez Zaklad rzeczy, praw oraz innych dóbr,  

w szczególnosci na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu; 
6) Dynamicznym systemie zakupów – nalezy przez to rozumiec ograniczony w czasie elektroniczny 

proces udzielania zamówien publicznych, których przedmiotem sa dostawy powszechnie dostepne 
nabywane na podstawie umowy sprzedazy lub uslugi powszechnie dostepne; 

7) Robotach budowlanych – nalezy przez to rozumiec wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 roku, 
nr 207, poz. 2016, z pózniejszymi zmianami), a takze realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane za pomoca dowolnych srodków, zgodnie z 
wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego; 

8) Uslugach – nalezy przez to rozumiec wszelkie swiadczenia, których przedmiotem nie sa roboty 
budowlane lub dostawy; 

9) Cenie – nalezy przez to rozumiec cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca  
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 roku, nr 97, poz. 1050 z pózniejszymi zmianami); 

10) Koncesji na roboty budowlane  – nalezy przez to rozumiec zamówienia publiczne na roboty budowlane, 
z tym ze wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie 
prawo wraz z zaplata; 

11) Zamówieniach publicznych – nalezy przez to rozumiec umowy odplatne zawierane miedzy Zakladem i 
wykonawca, których przedmiotem sa uslugi, dostawy lub roboty budowlane; 

12) Srodkach publicznych – nalezy przez to rozumiec srodki publiczne w rozumieniu przepisów  
o finansach publicznych; 
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13) Umowie ramowej – nalezy przez to rozumiec umowe zawarta miedzy zamawiajacym a jednym lub 
wieksza liczba wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczacych zamówien publicznych, 
jakie moga zostac udzielone w danym okresie, w szczególnosci cen i, jezeli zachodzi taka potrzeba, 
przewidywanych ilosci; 

14) Ofercie czesciowej – nalezy przez to rozumiec oferte przewidujaca, zgodnie z trescia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wykonanie czesci zamówienia; 

15) Ofercie wariantowej – nalezy przez to rozumiec oferte przewidujaca, zgodnie z warunkami okreslonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niz okreslony przez zamawiajacego sposób 
wykonania zamówienia; 

16) Najkorzystniejszej ofercie – nalezy przez to rozumiec oferte, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszacych sie do przedmiotu zamówienia, albo oferte z najnizsza cena, a w 
przypadku zamówien w zakresie dzialalnosci twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie mozna z 
góry opisac w sposób jednoznaczny i wyczerpujacy – oferte, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszacych sie do przedmiotu zamówienia; 

17) Wykonawcy – nalezy przez to rozumiec osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke organizacyjna 
nieposiadajaca osobowosci prawnej, która ubiega sie o udzielenie zamówienia, zlozyla oferte lub zawarla 
umowe w sprawie zamówienia; 

18) Wspólnym Slowniku Zamówien – nalezy przez to rozumiec akt normatywny wprowadzony  
w zycie rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Slownika 
Zamówien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i nastepne). 

§ 3.  

1. Regulamin stosuje sie do zamówien publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, udzielanych przez 
Zaklad, jezeli: 
1). ponad 50 % wartosci zamówienia finansowanego jest ze srodków publicznych lub przez podmioty, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Ustawy; 
2). zamówienie jest finansowane z udzialem srodków, których przyznanie jest uzaleznione  

od zastosowania procedury udzielania zamówienia okreslonej w Ustawie; 
3). wydatkowanie srodków finansowych dotyczy funduszu socjalnego; 
4). Zaklad udziela koncesji na roboty budowlane w zakresie wykonania zamówienia. 

§ 4.  

1. Regulaminu nie stosuje sie do: 
1) zamówien, których przedmiotem sa: 

a) uslugi arbitrazowe lub pojednawcze, 
b) uslugi Narodowego Banku Polskiego, 
c) uslugi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych, oraz swiadczenie uslug badawczych, z 

wyjatkiem uslug w calosci oplacanych przez Zaklad, zamawianych w celu prowadzenia jej wlasnej 
dzialalnosci, których rezultaty stanowia wylacznie wlasnosc Zakladu, 

d) dostawy i uslugi, do których stosuje sie art. 296 Traktatu ustanawiajacego Wspólnote Europejska, 
e) zakup czasu antenowego, 
f) nabycie wlasnosci nieruchomosci i innych praw do nieruchomosci, w szczególnosci dzierzawy i 

najmu, 
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g) uslugi finansowe zwiazane z emisja, sprzedaza, kupnem lub transferem papierów wartosciowych lub 
innych instrumentów finansowych, w szczególnosci zwiazane z transakcjami majacymi na celu 
uzyskanie przez Zaklad srodków pienieznych lub kapitalu; 

2) umów z zakresu prawa pracy; 
3) zamówien objetych tajemnica panstwowa zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo 

jezeli wymaga tego istotny interes bezpieczenstwa panstwa; 
4) zamówien na uslugi udzielane innemu zamawiajacemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a 

Ustawy, któremu przyznano, w drodze innej ustawy lub decyzji administracyjnej, wylaczne prawo do 
swiadczenia tych uslug; 

5) przyznawania dotacji ze srodków publicznych, jezeli dotacje te sa przyznawane na podstawie ustaw; 
6) zamówien i konkursów, których wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych równowartosci kwoty 

6 000 euro; 

§ 5.  

1. W postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartosc nie przekracza wyrazonej w 
zlotych równowartosci kwoty 60 000 euro, nie stosuje sie przepisów Ustawy dotyczacych obowiazku 
publikacji ogloszen w Biuletynie Zamówien Publicznych, terminów skladania wniosków o dopuszczenie 
do udzialu w postepowaniu, terminów skladania ofert, ofert wstepnych i ofert orientacyjnych oraz 
przepisów Ustawy dotyczacych odwolan i skarg. 

2. W przypadku zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ogloszenie o wszczeciu postepowania oraz  
o zawarciu umowy Zaklad zamieszcza ba stronach portalu internetowego Urzedu Zamówien Publicznych 
oraz na wlasnej stronie internetowej, a jezeli takowej nie posiada, umieszcza w swojej siedzibie w miejscu 
publicznie dostepnym, wskazujac odpowiednio przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, a takze 
termin i miejsce skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu  
w postepowaniu i skladania ofert oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia. 

3. W przypadku zamówien, o których mowa w ust. 1, ustalone przez Zaklad terminy skladania wniosków o 
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu i terminy skladani ofert, ofert wstepnych lub ofert orientacyjnych 
nie moga byc krótsze niz 7 dni od dnia publikacji na stronach portalu internetowego Urzedu Zamówien 
Publicznych albo od dnia przekazania zaproszenia do skladania ofert, ofert wstepnych lub ofert 
orientacyjnych, jezeli z przepisów Ustawy wynika obowiazek wyznaczenia terminów dluzszych niz 7 dni. 

§ 6.  

1. W postepowaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem sa uslugi: 
1). w zakresie ochrony, z wyjatkiem zwiazanych z konwojowaniem pieniedzy i kosztownosci, 
2). socjalne, 
3). hotelarskie lub restauracyjne, 
4). transportu kolejowego, 
5). transportu morskiego i zeglugi sródladowej, 
6). prawnicze, 
7). w zakresie doradztwa personalnego, 
8). w zakresie szkolenia, 
9). zdrowotne, 
10). w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjatkiem uslug kablowej sieci radiowej  

i telewizyjnej, 



5/59 

11). detektywistyczne, 
– mozna nie stosowac przepisów Regulaminu dotyczacych, terminów skladania wniosków  
o dopuszczenia do udzialu w postepowaniu lub terminów skladania ofert, wadium, zakazu ustalania 
kryteriów oceny ofert na podstawie wlasciwosci wykonawcy oraz innych niz dotyczace wartosci 
zamówienia przeslanek wyboru trybu negocjacji z ogloszeniem, negocjacji bez ogloszenia, zapytania o 
cene, licytacji elektronicznej, a dla zamówien okreslonych w pkt 3-12 - równiez przeslanek wyboru trybu 
zamówienia z wolnej reki oraz obowiazku informowania w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzedu 
Zamówien Publicznych.  

2. Jezeli zamówienie obejmuje równoczesnie uslugi, o których mowa w ust. 1, oraz inne uslugi, dostawy lub 
roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje sie przepisy dotyczace tego przedmiotu zamówienia, 
którego wartosciowy udzial w danym zamówieniu jest najwiekszy. 

3. Nie mozna w celu unikniecia procedur udzielania zamówien okreslonych Regulaminem laczyc innych 
zamówien z uslugami, o których mowa w ust. 1. 

§ 7.  

1. Jezeli zamówienie obejmuje równoczesnie dostawy oraz uslugi albo roboty budowlane oraz uslugi, do 
udzielenia zamówienia stosuje sie przepisy dotyczace tego przedmiotu zamówienia, którego wartosciowy 
udzial w danym zamówieniu jest najwiekszy. 

2. Jezeli zamówienie obejmuje równoczesnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalacje dostarczonej rzeczy 
lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje sie przepisy dotyczace dostaw. 

3. Jezeli zamówienie obejmuje równoczesnie roboty budowlane oraz dostawy niezbedne do ich wykonania, 
do udzielenia takiego zamówienia stosuje sie przepisy dotyczace robót budowlanych. 

4. Jezeli zamówienie obejmuje równoczesnie uslugi oraz roboty budowlane niezbedne do wykonania uslug, 
do udzielenia zamówienia stosuje sie przepisy dotyczace uslug.  

 

II. KOMISJA PRZETARGOWA 

§ 8.  

1. W Zakladzie dziala komisja przetargowa, zwana dalej „komisja”, bedaca zespolem pomocniczym 
Zarzadu powolywanym do oceny spelnienia przez wykonawców warunków udzialu  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. 

2. Tryb oraz zasady powolywania komisji zostal uregulowany w zalaczniku nr 7 do zarzadzenia, którego 
czescia jest niniejszy Regulamin.  

3. Zadaniem komisji jest równiez przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia, 
w zakresie i na zasadach okreslonych w Regulaminie. 

4. Do przygotowania i przeprowadzenia okreslonych postepowan Zarzad moze powolac komisje dorazna 
lub uzupelnic sklad komisji, o której mowa w ust. 1. 

5. Jezeli dokonanie okreslonych czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania 
o udzielenie zamówienia wymaga wiadomosci specjalnych, Zarzad, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek 
przewodniczacego komisji, moze powolac bieglych lub ekspertów niebedacych pracownikami Zakladu, 
którzy moga uczestniczyc w pracach komisji z glosem doradczym. 
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§ 9.  

1. Do kompetencji przewodniczacego komisji, oprócz innych spraw okreslonych w Regulaminie, nalezy: 
1). organizowanie i kierowanie pracami komisji, 
2). okreslanie zakresu obowiazków oraz czynnosci realizowanych przez poszczególnych czlonków 

komisji, 
3). nadzór nad praca poszczególnych czlonków komisji, 
4). prowadzenie w imieniu komisji korespondencji o charakterze informacyjnym. 

2. Przewodniczacy komisji odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postepowania  
o udzielenie zamówienia oraz za realizacje zadan komisji okreslonych w Regulaminie. 

3. Przewodniczacy komisji wyznacza pisemnie jednego z czlonków komisji, który pod nieobecnosc 
przewodniczacego pelni zastepstwo i wykonuje jego kompetencje i obowiazki. 

§ 10.  

1. Nadzór nad praca przewodniczacego komisji sprawuje Zarzad. 

2. Przewodniczacy komisji dokonuje oceny pracy pozostalych czlonków komisji oraz wystepuje  
do Zarzadu z wnioskami wynikajacymi z tej oceny. 

§ 11.  

1. Komisja przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamówienia w zakresie okreslonym w 
Regulaminie, w sposób zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
wykonawców. 

2. Do zadan Komisji nalezy w szczególnosci: 
1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o realizacje formulowanych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych lub podmioty, na rzecz których Zaklad przeprowadza postepowanie  
o zamówienie; 

2) podejmowanie decyzji o odrzuceniu wniosków o realizacje w przypadku, jezeli nie spelnia ono 
wymogów formalnych okreslonych w Regulaminie; 

3) weryfikacja istotnych warunków zamówienia pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami ustawy oraz 
Regulaminu; 

4) formulowanie wniosków o zatwierdzenie przez Zarzad zastosowania okreslonego trybu udzielania 
zamówien; 

5) redagowanie i publikowanie ogloszen zwiazanych z udzielaniem zamówien; 
6) przedstawianie Zarzadowi propozycji wykluczenia wykonawcy; 
7) rozpatrywanie i ocenianie ofert skladanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 
8) prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia; 
9) formulowanie wniosków odnosnie odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty; 
10) wystepowanie z wnioskiem do Zarzadu o uniewaznienie postepowania; 
11) rozpatrywanie protestów wnoszonych w sprawach o udzielenie zamówienia oraz 

formulowanie wniosków do Zarzadu w sprawie rozstrzygania protestów; 
12) powiadamianie wykonawców o rozstrzygnieciu postepowania oraz o wyborze najko-

rzystniejszej oferty; 
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13) powiadamianie wystepujacego z wnioskiem o realizacje o rozstrzygnieciu postepowania, 
wyborze najkorzystniejszej oferty, warunkach dostawy oraz terminach, w których winno nastapic 
zawarcie umów o realizacje zamówienia; 

14) sporzadzanie i archiwizowanie dokumentacji zwiazanej z postepowaniem o udzielenie 
zamówienia; 

15) wspólpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz podmiotami, na rzecz których Zaklad 
przeprowadza postepowanie o zamówienie, w sprawach zwiazanych z przygotowaniem 
postepowania. 

3. Komisja realizuje swoje zadania z uwzglednieniem postanowien: 
1) Ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 
2) Regulaminu, 
3) wewnetrznych przepisów obowiazujacych w Zakladzie. 

§ 12.  

1. Czlonkowie komisji wykonuja swoje obowiazki osobiscie. 

2. Czlonkowie komisji w wykonywaniu swych obowiazków winni dokladac nalezytej starannosci oraz 
realizowac czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania  
w sposób zapewniajacy bezstronnosc i obiektywizm. 

§ 13.  

1. Czlonkowie komisji oraz inne osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
podlegaja wylaczeniu, jezeli: 
1). ubiegaja sie o udzielenie tego zamówienia; 
2). pozostaja w zwiazku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub sa zwiazane z tytulu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, jego zastepca prawnym lub czlonkami organów 
zarzadzajacych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia; 

3). przed uplywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia pozostawaly  
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawca lub byly czlonkami organów zarzadzajacych lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia; 

4). pozostaja z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzic uzasadnione 
watpliwosci co do bezstronnosci tych osób; 

5). zostaly prawomocnie skazane za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych. 

2. Czlonkowie komisji oraz inne osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
skladaja, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania, pisemne oswiadczenie o braku lub 
istnieniu okolicznosci, o których mowa w ust. 1. Oswiadczenie sklada sie na druku wedlug wzoru 
okreslonego w odrebnych przepisach. 

3. Oswiadczenie, o którym mowa w ust. 2, przewodniczacy komisji przechowuje w dokumentacji zwiazanej 
z postepowaniem o udzielenie zamówienia. 

§ 14.  

1. Komisja realizuje swoje zadania w trakcie posiedzen zwolywanych przez przewodniczacego komisji.  
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2. Przewodniczacy komisji zwoluje posiedzenie komisji w terminach uzgodnionych z czlonkami komisji, 
gwarantujacych skuteczna i terminowa realizacje zadan komisji. 

3. Udzial czlonków komisji w posiedzeniach komisji jest obowiazkowy. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach (urlop, absencja chorobowa, wyjazd sluzbowy itp.) czlonek komisji moze zostac zwolniony 
z udzialu w posiedzeniu komisji. Zwolnienia udziela przewodniczacy komisji. 

 

 

4. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu posiedzenia komisji ze wszystkimi jej czlonkami, 
przewodniczacy ustala termin posiedzenia uwzgledniajac sugestie zgloszone w tym zakresie przez 
poszczególnych czlonków komisji. 

5. Posiedzenie jest wazne, jezeli powiadomieni zostali wszyscy czlonkowie komisji i uczestniczy  
w nim wiecej niz polowa jej skladu osobowego. 

6. Wszelkie decyzje i rozstrzygniecia merytoryczne z zakresu dzialania komisji podejmowane  
sa w drodze uchwaly, która zapada zwykla wiekszoscia glosów. 

§ 15.  

Do skladania oswiadczen w imieniu komisji upowazniony jest przewodniczacy komisji jednoosobowo lub 
jego zastepca. 

§ 16.  

1. Przewodniczacy komisji, w terminie 21 dni po zakonczeniu kazdego pólrocza, sklada Zarzadowi pisemne 
sprawozdanie z dzialalnosci komisji w minionym pólroczu. Zarzad moze ustalic inne terminy skladania 
sprawozdan. 

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczacy komisji moze równiez formulowac wnioski 
dotyczace skladu komisji oraz wynikajace z oceny pracy poszczególnych czlonków komisji. 

 

III. PRZYGOTOWANIE POSTEPOWANIA 

§ 17.  

1. Wniosek o realizacje sporzadza wlasciwy kierownik jednostki organizacyjnej Zakladu lub podmiot, na 
rzecz którego Zaklad przeprowadza postepowanie o zamówienie, oraz przekazuje  
je przewodniczacemu komisji, jego zastepcy, a pod ich nieobecnosc czlonkowi komisji. 

2. Wystapienie o zamówienie sporzadza sie w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest za 
pokwitowaniem, a drugi przechowuje sporzadzajacy wniosek o realizacje. 

3. Wniosek o realizacje winien byc sporzadzony na formularzu stanowiacym zalacznik nr 5  
do zarzadzenia, którego zalacznikiem jest niniejszy Regulaminu. 

§ 18.  

Wniosek o realizacje winien zawierac w szczególnosci: 
1) oznaczenie jednostki organizacyjnej lub podmiotu, na rzecz którego ma byc realizowane zamówienie; 
2) przedmiot zamówienia; 
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3) wartosc zamówienia; 
4) czas i harmonogram realizacji zamówienia; 
5) wymagany termin rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamówienia; 
6) okreslenie pochodzenia srodków na sfinansowanie realizacji zamówienia; 
7) specyfikacje istotnych warunków zamówienia; 
8) date oraz podpis sporzadzajacego wystapienie. 

§ 19.  

1. Przedmiot zamówienia winien byc opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca 
dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania  
i okolicznosci mogace miec wplyw na sporzadzenie oferty. 

2. Przedmiotu zamówienia nie mozna opisywac w sposób, który móglby utrudniac uczciwa konkurencje. 

3. Przedmiotu zamówienia nie mozna opisywac przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia lub wystepujacy  
z wnioskiem o realizacje nie moze opisac przedmiotu zamówienia za pomoca dostatecznie dokladnych 
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy „lub równowazne”. 

§ 20.  

1. Wystepujacy z wnioskiem o realizacje opisuje przedmiot zamówienia za pomoca cech technicznych i 
jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych 
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. 

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy lub norm innych panstw 
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów uwzglednia sie: 
1). europejskie aprobaty techniczne; 
2). wspólne specyfikacje techniczne; 
3). Polskie Normy; 
4). polskie aprobaty techniczne; 
5). polskie specyfikacje techniczne. 

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje sie nazwy i kody okreslone we Wspólnym Slowniku Zamówien. 

§ 21.  

1. Wystepujacy z wnioskiem o realizacje opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomoca 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Jezeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wystepujacy o zamówienie opisuje przedmiot 
zamówienia za pomoca programu funkcjonalno-uzytkowego, którego zakres i forme okresla w drodze 
rozporzadzenia minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej  
i mieszkaniowej. 

§ 22.  

1. Podstawa ustalenia wartosci zamówienia jest calkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez 
podatku od towarów i uslug, ustalone z nalezyta starannoscia. 
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2. Wystepujacy z wnioskiem o realizacje nie moze w celu unikniecia stosowania przepisów Ustawy lub 
Regulaminu dzielic zamówienia na czesci lub zanizac jego wartosci. 

3. Jezeli wystepujacy z wnioskiem o realizacje zamówienia przewiduje udzielenie zamówien uzupelniajacych, 
przy ustalaniu wartosci zamówienia uwzglednia sie wartosc zamówien uzupelniajacych. 

4. Jezeli wystepujacy z wnioskiem o realizacje dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych albo 
udziela zamówienia w czesciach, z których kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania, wartoscia 
zamówienia jest laczna wartosc poszczególnych czesci zamówienia. 

5. Wartoscia dynamicznego systemu zakupów jest laczna wartosc zamówien objetych tym systemem, 
których Zaklad zamierza udzielic w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 

6. Wartoscia umowy ramowej jest laczna wartosc zamówien, których Zaklad zamierza udzielic  
w okresie trwania umowy ramowej. 

§ 23.  

1. Wartosc zamówienia na roboty budowlane ustala sie na podstawie: 
1). kosztorysu inwestorskiego sporzadzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na 

podstawie planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, jezeli 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 okreslonych 
w programie funkcjonalno-uzytkowym, jezeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. Przy obliczaniu wartosci zamówienia na roboty budowlane uwzglednia sie takze wartosc dostaw 
zwiazanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiajacego do dyspozycji 
wykonawcy. 

§ 24.  

1. Podstawa ustalenia wartosci zamówienia na uslugi lub dostawy powtarzajace sie okresowo jest, zgodnie z 
wyborem wystepujacego o zamówienie, laczna wartosc zamówien tego samego rodzaju: 
1). udzielonych w terminie poprzednich 12 miesiecy lub w poprzednim roku budzetowym,  

z uwzglednieniem zmian ilosciowych zamawianych uslug lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok 
sredniorocznego wskaznika cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem, albo 

2). których zamawiajacy zamierza udzielic w terminie 12 miesiecy nastepujacych po pierwszej usludze lub 
dostawie. 

2. Wybór podstawy ustalenia wartosci zamówienia na uslugi lub dostawy powtarzajace sie okresowo nie 
moze byc dokonany w celu unikniecia stosowania przepisów Ustawy. 

3. Jezeli zamówienia, o którym mowa w ust. 1, udziela sie na czas nieoznaczony, podstawa ustalenia 
wartosci zamówienia jest wartosc ustalona zgodnie z ust. 1, z uwzglednieniem okresu 48 miesiecy 
wykonywania zamówienia. 

4. Jezeli zamówienie obejmuje uslugi bankowe lub inne uslugi finansowe, wartoscia zamówienia  
sa oplaty, prowizje, odsetki i inne podobne swiadczenia. 

5. Jezeli zamówienie na uslugi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartosci zamówienia 
uwzglednia sie najwiekszy mozliwy zakres tego zamówienia z uwzglednieniem prawa opcji. 
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§ 25.  

1. Ustalenia wartosci zamówienia wystepujacy z wnioskiem o realizacje dokonuje nie wczesniej niz 
3 miesiace przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, jezeli przedmiotem zamówienia 
sa dostawy lub uslugi, oraz nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie 
zamówienia, jezeli przedmiotem zamówienia sa roboty budowlane. 

2. Jezeli po ustaleniu wartosci zamówienia nastapila zmiana okolicznosci majacych wplyw na dokonane 
ustalenie, wystepujacy o zamówienie przed wszczeciem postepowania dokonuje zmiany wartosci 
zamówienia, informujac o tym komisje. 

3. Podstawe przeliczenia wartosci zamówienia ze zlotych na euro stanowi sredni kurs zlotego  
w stosunku do euro okreslony przez Prezesa Rady Ministrów. 

§ 26.  

1. W toku przygotowania zamówienia Dzial Obslugi Inwestycji i Remontów sporzadza specyfikacje 
istotnych warunków zamówienia, która zawiera co najmniej: 
1). nazwe (firme) oraz adres zamawiajacego; 
2). tryb udzielenia zamówienia; 
3). opis przedmiotu zamówienia; 
4). termin wykonania zamówienia; 
5). opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych 

warunków; 
6). wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia 

warunków udzialu w postepowaniu; 
7). informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania 

oswiadczen i dokumentów, a takze wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z 
wykonawcami; 

8). wymagania dotyczace wadium; 
9). termin zwiazania oferta; 
10). opis sposobu przygotowywania ofert; 
11). miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert; 
12). opis sposobu obliczenia ceny; 
13). opis kryteriów, którymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 
14). informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
15). wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 
16). istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od 
wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

17). pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku postepowania  
o udzielenie zamówienia. 

W przypadku gdy przepisy Ustawy nie stanowia inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
zawiera równiez: 
1). opis czesci zamówienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych; 
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2). maksymalna liczbe wykonawców, z którymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli zamawiajacy 
przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

3). informacje o przewidywanych zamówieniach uzupelniajacych, oraz okolicznosci po których zaistnieniu 
beda one udzielone, jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamówien; 

4). opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadac 
oferty wariantowe, jezeli wystepujacy o zamówienie dopuszcza ich skladanie; 

5). adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajacego, jezeli zamawiajacy dopuszcza 
porozumiewanie sie droga elektroniczna; 

6). informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byc prowadzone rozliczenia miedzy 
zamawiajacym a wykonawca; 

7). jezeli zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna: 
? informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, 
? wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne 

urzadzen informatycznych, 
? informacje, które sposród kryteriów oceny ofert beda stosowane w toku aukcji 

elektronicznej, 
8). wysokosc zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy przewiduje ich zwrot.  

2. W postepowaniach, których wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych równowartosci kwoty 
okreslonej w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE)  
nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, specyfikacja istotnych warunków zamówienia moze nie 
zawierac informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 15. 

3. Wystepujacy z wnioskiem o realizacje winien zazadac wskazania przez wykonawce w ofercie czesci 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom. 

4. Wystepujacy z wnioskiem o realizacje moze okreslic w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
która czesc zamówienia nie moze byc powierzona podwykonawcom. 

§ 27.  

Przewodniczacy komisji, w terminie 5 dni od otrzymania wniosku o realizacje, moze zwrócic sie do 
wystepujacego z wnioskiem o realizacje o uzupelnienie wystapienia jezeli uzna, ze wystapienie posiada braki 
uniemozliwiajace realizacje zamówienia zgodnie z okreslonymi wymogami. Wystepujacy z wnioskiem o 
realizacje winien niezwlocznie uzupelnic braki wskazane przez przewodniczacego komisji. 

 

IV. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEN 

1. Przetarg nieograniczony 

§ 28.  

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogloszenie o 
zamówieniu oferty moga skladac wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

§ 29.  
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1. Zamawiajacy wszczyna postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczajac ogloszenie o 
zamówieniu w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zakladu oraz na stronie internetowej Zakladu. 

2. Jezeli wartosc zamówienia przekracza wyrazona w zlotych równowartosc kwoty 60 000 euro, a jest 
mniejsza od kwot okreslonych w  krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji 
(WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, zamawiajacy przekazuje ogloszenie  
o zamówieniu Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych. 

 

3. Jezeli wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreslone w  krajowych przepisach 
wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, 
zamawiajacy przekazuje ogloszenie o zamówieniu Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. 

4. Jezeli wartosc zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrazona w zlotych równowartosc kwoty 
20 000 000 euro, a na dostawy lub uslugi – 10 000 000 euro, zamawiajacy zamieszcza ogloszenie o 
zamówieniu równiez w dzienniku lub czasopismie o zasiegu ogólnopolskim. 

5. Ogloszenia, o których mowa w ust. 1-4, przewodniczacy komisji publikuje po zatwierdzeniu ich tresci 
przez Zarzad. Przewodniczacy Komisji, za zgoda Zarzadu, moze opublikowac ogloszenie  
o zamówieniu równiez w inny sposób. 

6. Ogloszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostepnym, 
na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopismie o zasiegu ogólnopolskim lub  
w inny sposób: 
? nie moze zostac odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania 

Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urzedowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 

? nie moze zawierac informacji innych niz przekazane Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych, a 
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich; 

? winno zawierac informacje o dniu jego przekazania Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych, a 
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. 

§ 30.  

1. Ogloszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 29 ust. 1, zawiera co najmniej: 
1) nazwe (firme) i adres zamawiajacego; 
2) okreslenie trybu zamówienia; 
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
4) okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o mozliwosci 

skladania ofert czesciowych; 
5) informacje o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej; 
6) termin wykonania zamówienia; 
7) opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych 

warunków; 
8) informacje na temat wadium; 
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
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10) miejsce i termin skladania ofert; 
11) termin zwiazania oferta; 
12) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 
13) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu 
zakupów; 

14) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bedzie prowadzona aukcja 
elektroniczna. 

2. Tresc ogloszenia o zamówieniu redaguje komisja, a zatwierdza Zarzad.  

§ 31.  

1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia udostepnia sie na stronie internetowej od dnia publikacji 
ogloszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówien Publicznych albo Dzienniku Urzedowym Unii 
Europejskiej do uplywu terminu skladania ofert, a jezeli wartosc zamówienia nie przekracza wyrazonej w 
zlotych równowartosci kwoty 60 000 euro od dnia zamieszczenia ogloszenia o wszczeciu postepowania 
na stronach portalu internetowego Urzedu Zamówien Publicznych, do uplywu terminu skladania ofert.  

2. Na wniosek wykonawcy, zamawiajacy przekazuje wykonawcy specyfikacje istotnych warunków zamó-
wienia nie pózniej niz w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Cena, jakiej wolno 
zadac za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, moze pokrywac jedynie koszty jej druku oraz 
przekazania. 

§ 32.  

1. Jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w krajowych przepisach wydanych  
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, zamawiajacy 
wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego na przygotowanie i zlozenie oferty, z 
tym ze termin ten nie moze byc krótszy niz 15 dni od dnia ogloszenia o zamówieniu Prezesowi Urzedu 
Zamówien Publicznych dla dostaw lub uslug i nie krótszy niz 30 dni dla robót budowlanych. 

2. Jezeli wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreslone w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, termin 
skladania ofert nie moze byc krótszy niz: 

? 45 dni – od dnia przekazania ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Publikacji Wspólnot Europejskich, 
droga elektroniczna zgodnie z forma i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okreslonej w 
dyrektywie, 

? 52 dni – od dnia przekazania ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Publikacji Wspólnot Europejskich, 
w inny sposób niz w/w ppkt. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przewodniczacy komisji moze wyznaczyc termin skladania 
ofert nie krótszy niz 36 dni, jezeli informacja o tym zamówieniu zostala zawarta we wstepnym ogloszeniu 
informacyjnym dotyczacym zamówien planowanych w terminie 12 miesiecy, przekazanym lub 
zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogloszenia o 
zamówieniu Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

4. Przewodniczacy komisji moze wyznaczyc terminy, o których jest mowa w ust. 2 i 3, krótsze  
o 5 dni. 
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§ 33.  

Wykonawca wraz z oferta winien zlozyc oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu, a 
jezeli zamawiajacy tego zada, to równiez dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunków. 

§ 34.  

1. Jezeli wartosc zamówienia przekracza wyrazona w zlotych równowartosc kwoty okreslonej  
w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005  
z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, zamawiajacy zada od wykonawców wniesienia wadium. 

2. Jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w krajowych przepisach wydanych na 
podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, przewodniczacy 
komisji, za zgoda Glównego Ksiegowego, moze odstapic od zadania wniesienia wadium. 

3. Wadium winno byc wniesione przed uplywem terminu skladania ofert. 

4. Przewodniczacy komisji, w uzgodnieniu z Glównym Ksiegowym, okresla kwote wadium w granicach od 
0,5 % do 3 % wartosci zamówienia. 

5. Jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych lub udziela zamówienia w czesciach, kwote 
wadium okresla sie dla kazdej z czesci. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio. 

6. Wadium moze byc wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach: 
1). pieniadzu; 
2). poreczeniach bankowych lub poreczeniach kasy oszczednosciowo – kredytowej, z tym  

ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym; 
3). gwarancjach bankowych; 
4). gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5). poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2000 
roku, nr 109, poz. 1158 z pózniejszymi zmianami). 

7. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego wskazany 
przez zamawiajacy. Wadium wniesione w pieniadzu przechowywane jest na tym rachunku. 

§ 35.  

1. Sekretarz komisji wystepuje w formie pisemnej do Dzialu Finansów i Windykacji o niezwloczny zwrot 
wadium, jezeli: 
1). uplynal termin zwiazania oferta; 
2). zawarto umowe w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania 

tej umowy; 
3). zamawiajacy uniewaznil postepowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaly ostatecznie 

rozstrzygniete lub uplynal termin do ich wnoszenia. 

2. Sekretarz komisji wystepuje w formie pisemnej do Dzialu Finansów i Windykacji o niezwloczny zwrot 
wadium na wniosek wykonawcy: 
1) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert; 
2) który zostal wykluczony z postepowania; 
3) którego oferta zostala odrzucona. 
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3. Zlozenie przez wykonawce, którego oferta zostala odrzucona lub wykluczonego z postepowania, wniosku 
o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem sie przez wykonawce prawa  
do wniesienia protestu. 

4. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zostaje ono zwrócone wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy  
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. 

5. Wadium wraz z odsetkami zostaje zatrzymane przez zamawiajacego, jezeli wykonawca, którego oferta 
zostala wybrana: 
1) odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreslonych  

w ofercie; 
2) nie wniósl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po 

stronie wykonawcy. 

2. Przetarg ograniczony 

§ 36.  

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogloszenie o 
zamówieniu, wykonawcy skladaja wnioski o dopuszczenie do udzialu w przetargu, a oferty moga skladac 
wykonawcy zaproszeni do skladania ofert. 

§ 37.  

1. Do wszczecia postepowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy § 29 stosuje sie odpowiednio. 

2. Ogloszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 36, zawiera co najmniej: 
1) nazwe (firme) i adres zamawiajacego; 
2) okreslenie trybu zamówienia; 
3) okreslenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mozliwosci skladania ofert czesciowych; 
4) informacje o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej; 
5) termin wykonania zamówienia; 
6) opis warunków udzialu w postepowaniu, w tym odnoszacych sie do wlasciwosci wykonawcy, wraz z 

podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków; 
7) informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia 

spelnienia warunków udzialu w postepowaniu; 
8) liczbe wykonawców, którzy zostana zaproszeni do skladania ofert; 
9) informacje na temat wadium; 
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
11) miejsce i termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu; 
12) adres strony internetowej, na której jest dostepna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, jezeli zamawiajacy udostepnia ja na tej stronie; 
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 
14) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bedzie prowadzona aukcja elektroniczna. 
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§ 38.  

1. Jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w krajowych przepisach wydanych na 
podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, zamawiajacy w 
ogloszeniu o zamówieniu wyznacza termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w przetargu z 
uwzglednieniem czasu niezbednego na przygotowanie i zlozenie wymaganych dokumentów, z tym ze 
termin ten nie moze byc krótszy niz 15 dni od dnia ogloszenia. 

2. Jezeli wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, termin 
skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w przetargu ograniczonym nie moze byc krótszy niz: 

? 30 dni – od dnia przekazania ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Publikacji Wspólnot Europejskich, 
droga elektroniczna zgodnie z forma i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okreslonej w 
dyrektywie, 

? 37 dni – od dnia przekazania ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Publikacji Wspólnot Europejskich, 
w inny sposób niz w/w ppkt. 

3. Jezeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, przewodniczacy komisji moze, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 2, wyznaczyc krótszy termin skladania wniosków  
o dopuszczenie do udzialu w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niz: 

? 10 dni – od dnia przekazania ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Publikacji Wspólnot Europejskich, 
droga elektroniczna zgodnie z forma i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okreslonej w 
dyrektywie, 

? 15 dni – od dnia przekazania ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Publikacji Wspólnot Europejskich 
faksem. 

§ 39.  

Wykonawca, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w przetargu ograniczonym, winien zlozyc 
oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu oraz dokumenty potwierdzajace spelnienie tych 
warunków. 

§ 40.  

1. Komisja dokonuje oceny spelnienia warunków udzialu w postepowaniu przez wykonawców, którzy 
zlozyli wniosek o dopuszczenie do udzialu w przetargu. 

2. Zamawiajacy zaprasza do skladania ofert wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w 
postepowaniu, w liczbie okreslonej w ogloszeniu zapewniajacej konkurencje, nie mniejszej niz 5 i nie 
wiekszej niz 20. 

3. Jezeli liczba wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, jest wieksza niz okreslona 
w ogloszeniu, zamawiajacy zaprasza do skladania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyzsza ocene 
spelniania tych warunków. Wykonawce nie zaproszonego do skladania ofert traktuje sie jak 
wykluczonego z postepowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jezeli liczba wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, jest mniejsza niz okreslona 
w ogloszeniu o zamówieniu, przewodniczacy komisji zaprasza do skladania ofert wszystkich 
wykonawców spelniajacych te warunki. 
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5. Wraz z zaproszeniem do skladania ofert przewodniczacy komisji przekazuje wykonawcy specyfikacje 
istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje dzien i miejsce opublikowania ogloszenia o zamówieniu, o 
którym mowa w § 36. Przepisów § 26 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje sie. 

§ 41.  

1. Jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w krajowych przepisach wydanych na 
podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, zamawiajacy 
wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego na przygotowanie i zlozenie oferty, z 
tym ze termin ten nie moze byc krótszy niz 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do skladania ofert dla 
dostaw lub uslug i nie krótszy niz 14 dni dla robót budowlanych . 

2. Jezeli wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, termin 
skladania ofert nie moze byc krótszy niz 40 dni od dnia przekazania zaproszenia  
do skladania ofert. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przewodniczacy komisji moze wyznaczyc termin skladania 
ofert nie krótszy niz 36 dni, jezeli informacja o tym zamówieniu zostala zawarta  
we wstepnym ogloszeniu informacyjnym dotyczacym zamówien planowanych w terminie 12 miesiecy, 
przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania 
ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

4. Jezeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajacy moze w przypadkach,  
o których mowa w ust. 2, wyznaczyc krótszy termin skladania ofert, z tym ze termin ten nie moze byc 
krótszy niz 10 dni. 

5. Zamawiajacy moze wyznaczyc termin, o którym jest mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni, jezeli udostepnia 
specyfikacje istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogloszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówien Publicznych albo Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej do uplywu 
terminu skladania ofert.  

§ 42.  

Do przetargu ograniczonego stosuje sie odpowiednio przepisy § 34 i 35. 

3. Negocjacje z ogloszeniem 

§ 43.  

Negocjacje z ogloszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogloszeniu  
o zamówieniu, zamawiajacy negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego  
z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nastepnie zaprasza ich do skladania ofert. 

§ 44.  

1. Zamówienie w trybie negocjacji z ogloszeniem moze byc udzielone, jezeli zachodzi co najmniej jedna z 
nastepujacych okolicznosci: 
0) w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 

ograniczonego nie zostaly zlozone zadne oferty lub wszystkie oferty zostaly odrzucone,  
a pierwotne warunki zamówienia nie zostaly w istotny sposób zmienione; 

1) w wyjatkowych sytuacjach, gdy przedmiotem zamówienia sa roboty budowlane lub uslugi, których 
charakter lub zwiazane z nimi ryzyko uniemozliwia wczesniejsze dokonanie ich wyceny; 
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2) nie mozna z góry okreslic szczególowych cech zamawianych uslug w taki sposób, aby umozliwic 
wybór najkorzystniejszej oferty; 

3) przedmiotem zamówienia sa roboty budowlane prowadzone wylacznie w celach badawczych, 
doswiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych 
kosztów badan lub rozwoju; 

4) wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwota okreslona w krajowych przepisach wydanych na 
podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku. 

2. Jezeli wartosc zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrazona w zlotych równo-
wartosc kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub uslugi – 10 000 000 euro, zamawiajacy w terminie 3 
dni od wszczecia postepowania, zawiadamia Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych  
o jego wszczeciu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

§ 45.  

1. Do wszczecia postepowania w trybie negocjacji z ogloszeniem przepisy § 29 stosuje sie odpowiednio. 

2. Ogloszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 45 ust. 1, zawiera co najmniej: 
1) nazwe (firme) i adres zamawiajacego; 
2) okreslenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania; 
3) okreslenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mozliwosci skladania ofert czesciowych; 
4) informacje o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej; 
5) termin wykonania zamówienia; 
6) opis warunków udzialu w postepowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spelniania tych warunków; 
7) informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia 

spelnienia warunków udzialu w postepowaniu; 
8) liczbe wykonawców, którzy zostana zaproszeni do negocjacji; 
9) informacje na temat wadium; 
10)kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
11)miejsce i termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu. 

3. Do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w negocjacjach z ogloszeniem przepisy § 38  
i 39 stosuje sie odpowiednio. 

§ 46.  

1. Komisja dokonuje oceny spelnienia warunków udzialu w postepowaniu przez wykonawców, którzy 
zlozyli wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu. 

2. Zamawiajacy zaprasza do negocjacji ofert wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w 
postepowaniu, w liczbie okreslonej w ogloszeniu, zapewniajacej konkurencje, nie mniejszej niz 5, a jezeli 
wartosc zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrazona w zlotych równowartosc kwoty 
20 000 000 euro, a na dostawy lub uslugi – 10 000 000 euro, nie mniejszej niz 7. 

3. Jezeli liczba wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, jest wieksza niz okreslona 
w ogloszeniu, zamawiajacy zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy otrzymali najwyzsza ocene 
spelniania tych warunków. Wykonawce nie zaproszonego do skladania ofert traktuje sie jak 
wykluczonego z postepowania o udzielenie zamówienia. 
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4. Jezeli liczba wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, jest mniejsza niz okreslona 
w ogloszeniu, zamawiajacy zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców spelniajacych te warunki. 

5. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiajacy przekazuje specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia. Przepisów § 26 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 13 i 15 nie stosuje sie. 

6. Wszelkie wymagania, wyjasnienia i informacje, a takze dokumenty zwiazane z negocjacjami sa 
przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 

7. Prowadzone negocjacje maja charakter poufny. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony 
ujawnic informacji technicznych i handlowych zwiazanych z negocjacjami. 

§ 47.  

1. Zamawiajacy moze przed zaproszeniem do skladania ofert dokonac zmiany bedacych przedmiotem 
negocjacji wymagan technicznych i jakosciowych dotyczacych przedmiotu zamówienia oraz warunków 
umowy w sprawie zamówienia publicznego okreslonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a takze zmienic kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie. 

2. Zmian, o których mowa w ust. 1, przewodniczacy komisji dokonuje w uzgodnieniu z wystepujacym o 
zamówienie i po akceptacji Zarzadu. 

§ 48.  

1. Zamawiajacy zaprasza do skladania ofert wykonawców, z którymi prowadzone byly negocjacje. 

2. W zaproszeniu do skladania ofert zamawiajacy informuje wykonawców o: 
1). dniu i miejscu opublikowania ogloszenia o zamówieniu, o którym mowa w § 39; 
2). dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3). miejscu i terminie skladania oraz otwarcia ofert; 
4). obowiazku wniesienia wadium; 
5). terminie zwiazania oferta. 

3. Przewodniczacy komisji, w uzgodnieniu z Zarzadem, wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem 
czasu niezbednego na przygotowanie i zlozenie oferty, z tym ze termin ten nie moze byc krótszy niz 10 dni 
od dnia przekazania zaproszenia do skladania ofert. 

§ 49.  

Do negocjacji z ogloszeniem stosuje sie odpowiednio przepisy § 34 i 35. 

4. Dialog konkurencyjny 

§ 50.  

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogloszeniu  
o zamówieniu zamawiajacy prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a nastepnie zaprasza ich 
do skladania ofert. 

§ 51.  
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1. Zamówienie w trybie dialogu konkurencyjnego moze byc udzielone, jezeli zachodza lacznie nastepujace 
okolicznosci: 
1) nie jest mozliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu 

ograniczonego poniewaz ze wzgledu na szczególnie zlozony charakter zamówienia nie mozna opisac 
przedmiotu zamówienia zgodnie § 20 i § 21 z lub obiektywnie okreslic uwarunkowan prawnych lub 
finansowych wykonana zamówienia; 

2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Jezeli wartosc zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrazona w zlotych równo-
wartosc kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub uslugi – 10 000 000 euro, zamawiajacy  
w terminie 3 dni od wszczecia postepowania, zawiadamia Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych o jego 
wszczeciu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

 
 

§ 52.  

1. Do wszczecia postepowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy § 29 i § 37 stosuje sie 
odpowiednio, z tym ze ogloszenie o zamówieniu zawiera równiez opis potrzeb i wymagan zamawiajacego 
okreslonych w sposób umozliwiajacy przygotowanie sie wykonawców do udzialu w dialogu lub 
informacje o sposobie uzyskania tego opisu. 

2. Do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w dialogu konkurencyjnym przepisy § 38  
i 39 stosuje sie odpowiednio. 

§ 53.  

1. O wynikach oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu i otrzymanych ocenach spelniania tych 
warunków zamawiajacy niezwlocznie informuje wykonawców, którzy zlozyli wnioski do udzialu w 
postepowaniu.  

2. Zamawiajacy zaprasza do udzialu w dialogu wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w 
postepowaniu w liczbie okreslonej w ogloszeniu w o zamówieniu, zapewniajacej konkurencje, nie 
mniejszej niz 5, a jezeli wartosc zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrazona w 
zlotych równowartosc kwoty 20 000 00 euro, a na dostawy lub uslugi – 10 000 000 euro, nie mniejsza 
niz 7. 

3. Jezeli liczba wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, jest wieksza niz okreslona 
w ogloszeniu, zamawiajacy zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwyzsze oceny 
spelniania tych warunków. Wykonawce niezaproszonego do dialogu traktuje sie jak wykluczonego z 
postepowania. 

4. Jezeli liczba wykonawców, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu jest mniejsza niz okreslona 
w ogloszeniu, zamawiajacy zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spelniajacych te warunki. 

5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej: 
1) informacje o terminie i miejscu opublikowania ogloszenia o zamówieniu; 
2) opis potrzeb i wymagan zamawiajacego okreslonych w sposób umozliwiajacy przygotowanie sie 

wykonawców do udzialu w dialogu lub informacje o sposobie uzyskania tego opisu; 
3) informacje o miejscu i terminie rozpoczecia dialogu. 

6. Wszelkie wymagania, wyjasnienia i informacje, a takze dokumenty zwiazane z dialogiem przekazywane 
sa wykonawcom na równych zasadach. 
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7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i moze dotyczyc wszelkich aspektów zamówienia. Zadna ze 
stron nie moze bez zgody drugiej strony ujawnic informacji technicznych i handlowych zwiazanych z 
dialogiem. 

§ 54.  

1. Zamawiajacy prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie okreslic, w wyniku porównania rozwiazan 
proponowanych przez wykonawców, jezeli jest to konieczne, rozwiazanie lub rozwiazania najbardziej 
spelniajace jego potrzeby. O zakonczeniu dialogu zamawiajacy informuje uczestniczacych w nim 
wykonawców. 

2. Zamawiajacy moze przed zaproszeniem do skladania ofert dokonac zmiany wymagan dotyczacych 
przedmiotem dialogu. 

3. Wraz z zaproszeniem do skladania ofert, na podstawie rozwiazan przedstawionych podczas dialogu, 
zamawiajacy przekazuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Przepisów § 26 ust. 1 pkt. 5 i 6 
nie stosuje sie. 

4. Zamawiajacy wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego na przygotowanie i 
zlozenia oferty, z tym ze termin ten nie moze byc krótszy niz 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do 
skladania ofert. Przepisy § 34 i § 35 nie stosuje sie.  

5. Negocjacje bez ogloszenia 

§ 55.  

Negocjacje bez ogloszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajacy negocjuje warunki umowy 
w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nastepnie zaprasza ich do 
skladania ofert. 

§ 56.  

1. Zamówienie w trybie negocjacji bez ogloszenia moze byc udzielone, jezeli zachodzi co najmniej jedna z 
nastepujacych okolicznosci: 
1) w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 

ograniczonego nie wplynal zaden wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, nie zostaly 
zlozone zadne oferty lub wszystkie oferty zostaly odrzucone na podstawie § 131 ust. 1 pkt 2 ze 
wzgledu na ich niezgodnosc z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie 
zostaly w istotny sposób zmienione; 

2) zostal przeprowadzony konkurs, o którym mowa w § 87, w którym nagroda bylo zaproszenie do 
negocjacji bez ogloszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; 

3) przedmiotem zamówienia sa rzeczy wytwarzane wylacznie w celach badawczych, doswiadczalnych lub 
rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badan lub rozwoju; 

4) ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamówienia niewynikajaca z przyczyn lezacych po stronie 
zamawiajacego, której wczesniej nie mozna bylo przewidziec, nie mozna zachowac terminów 
okreslonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogloszeniem. 

2. Jezeli wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, od których 
uzalezniony jest obowiazek przekazywania Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogloszen o zamówieniach na dostawy lub uslugi, zamawiajacy w terminie 3 dni  
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od wszczecia postepowania zawiadamia Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych o jego wszczeciu, 
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

3. Przed wszczeciem postepowania w trybie negocjacji bez ogloszenia na podstawie ust 1 pkt. 1, jezeli 
wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych na 
podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, zamawiajacy jest 
zobowiazany przekazac Komisji Europejskiej informacje o uniewaznieniu postepowania, jezeli Komisja 
Europejska wystapi o jej przekazanie. 

§ 57.  

1. Zamawiajacy wszczyna postepowanie w trybie negocjacji bez ogloszenia, przekazujac zaproszenie do 
negocjacji wykonawcom wybranym przez wystepujacego o zamówienie. 

2. Z zastrzezeniem ust. 3, wyboru wykonawców dokonuje wystepujacy z wnioskiem o realizacje  
i po uzyskaniu akceptacji Zarzadu przekazuje informacje w tej sprawie przewodniczacemu komisji. 

3. Wystepujacy o zamówienie dokonuje wyboru wykonawców w liczbie zapewniajacej konkurencje, nie 
mniejszej niz 5, a jezeli wartosc zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrazona  
w zlotych równowartosc kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub uslug – 10 000 000 euro,  
nie mniejszej niz 7, chyba ze ze wzgledu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców 
mogacych je wykonac jest mniejsza, jednak nie mniejsza niz 2. 

4. Zaproszenie do negocjacji bez ogloszenia zawiera co najmniej: 
1) nazwe (firme) i adres zamawiajacego; 
2) okreslenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mozliwosci skladania ofert czesciowych; 
3) informacje o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej; 
4) termin wykonania zamówienia; 
5) opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych 

warunków; 
6) okreslenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania; 
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiajacym. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 56 ust. 1 pkt 1, zamawiajacy zaprasza do negocjacji co najmniej tych 
wykonawców, którzy zlozyli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis 
ust. 3 stosuje sie. 

§ 58.  

1. Zamawiajacy wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego na przygotowanie i 
zlozenie oferty. 

2. Zapraszajac do skladania ofert zamawiajacy zada od wykonawców wniesienia wadium chyba, ze Glówny 
Ksiegowy postanowi o odstapieniu od tego zadania. Przepisy § 34 ust. 3-7 i § 35 stosuje sie. 

3. Wraz z zaproszeniem do skladania ofert zamawiajacy przekazuje specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia. Przepisu § 26 ust. 1 pkt 5 nie stosuje sie. 

§ 59.  

Do negocjacji bez ogloszenia przepisy § 46 ust. 6 i 7, § 47 oraz § 48 ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio. 
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6. Zamówienie z wolnej reki 

§ 60.  

Zamówienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamówienia, w którym udziela sie zamówienia  
po negocjacjach tylko z jednym wykonawca. 

§ 61.  

1. Zamówienie z wolnej reki moze byc udzielone, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych 
okolicznosci: 
1) dostawy, uslugi lub roboty budowlane moga byc swiadczone tylko przez jednego wykonawce: 

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 
b) z przyczyn zwiazanych z ochrona praw wylacznych, wynikajacych z odrebnych przepisów, 
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie dzialalnosci twórczej lub artystycznej; 

2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w § 87, w którym nagroda bylo zaproszenie  
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki autora wybranej pracy konkursowej; 

3) ze wzgledu na wyjatkowa sytuacje niewynikajaca z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego, 
której nie mógl on przewidziec, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie mozna 
zachowac terminów okreslonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 

4) w prowadzonych kolejno postepowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno 
prowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego,  
nie wplynal zaden wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, nie zostaly zlozone zadne 
oferty lub wszystkie oferty zostaly odrzucone na podstawie § 131 ust. 1 pkt. 2 ze wzgledu na ich 
niezgodnosc z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaly w istotny 
sposób zmienione; 

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy uslug lub robót budowlanych zamówien 
dodatkowych, nieobjetych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczajacych lacznie 20 % wartosci 
realizowanego zamówienia, niezbednych do jego prawidlowego wykonania, których wykonanie stalo 
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli: 
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego  

od zamówienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspólmiernie wysokich kosztów lub 
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamówienia dodatkowego; 

6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy uslug lub robót budowlanych zamówien uzupelniajacych, stanowiacych nie wiecej niz 20 
% wartosci zamówienia podstawowego i polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówien, jezeli zamówienie podstawowe zostalo udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego,  a zamówienie uzupelniajace bylo przewidziane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla zamówienia podstawowego  
i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreslonego; 

7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy dostaw, zamówien uzupelniajacych, stanowiacych nie wiecej niz 20 % wartosci 
zamówienia podstawowego i polegajacych na rozszerzeniu dostawy, jezeli zmiana wykonawcy 
powodowalaby koniecznosc nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowaloby 
niekompatybilnosc techniczna lub nieproporcjonalnie duze trudnosci techniczne w uzytkowaniu i 
dozorze, jezeli zamówienie podstawowe zostalo udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub 
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ograniczonego, a zamówienie uzupelniajace bylo przewidziane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreslonego. 

8) mozliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach  
w zwiazku z likwidacja dzialalnosci innego podmiotu, postepowaniem egzekucyjnych albo 
upadlosciowym. 

9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na gieldzie towarowej w rozumieniu przepisów  
o gieldach towarowych, w tym na gieldzie towarowej innych panstw czlonkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

2. Jezeli wartosc zamówienia równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych na 
podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, od których 
uzalezniony jest obowiazek przekazywania Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogloszen o zamówieniach na dostawy lub uslugi, zamawiajacy w terminie 3 dni  
od wszczecia postepowania zawiadamia Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych o jego wszczeciu, 
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie w przypadku zamówien udzielanych na podstawie ust. 1: 
1) pkt. 1 lit. a, których przedmiotem sa: 

a) dostawy wody za pomoca sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie scieków do takiej sieci; 
b) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej; 
c) dostawy gazu z sieci gazowej; 
d) dostawy ciepla z sieci cieplowniczej; 
e) powszechne uslugi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2003 roku, nr 130, poz. 1188 z pózniejszymi zmianami); 
f) uslugi przesylowe energii elektrycznej, ciepla i paliw gazowych 

2) pkt. 3 w celu ograniczania skutków zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, 
którego nie mozna bylo przewidziec z pewnoscia, w szczególnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu 
lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

3) pkt. pkt. 8 i 9. 

§ 62.  

1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiajacy przekazuje informacje niezbedne  
do przeprowadzenia postepowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone 
do tresci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. 
Przepisów § 26 ust. 1 – 3 oraz § 118 nie stosuje sie. Przepisy § 26 ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.  

2. Najpózniej z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca sklada oswiadczenie o 
spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu, a jezeli wartosc zamówienia przekracza równa lub 
przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji 
(WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, równiez dokumenty potwierdzajace spelnianie tych 
warunków. Przepis § 119 stosuje sie odpowiednio. 

7. Zapytanie o cene 

§ 63.  

Zapytanie o cene to tryb udzielenia zamówienia, w którym pytanie o cene kieruje sie do wybranych 
wykonawców i zaprasza sie ich do skladania ofert. 
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§ 64.  

Zamówienie w trybie zapytania o cene moze byc udzielone, jezeli przedmiotem zamówienia sa dostawy lub 
uslugi powszechnie dostepne o ustalonych standardach jakosciowych, a wartosc zamówienia jest mniejsza niz 
kwota okreslona w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 
1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku. 

§ 65.  

1. Zamawiajacy wszczyna postepowanie w trybie zapytania o cene, zapraszajac do skladania ofert taka 
liczbe wykonawców swiadczacych w ramach prowadzonej przez nich dzialalnosci dostawy lub uslugi 
bedace przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencje oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie 
mniej niz 5. 

2. Wyboru wykonawców dokonuje wystepujacy z wnioskiem o realizacje i po uzyskaniu akceptacji Zarzadu 
przekazuje informacje w tej sprawie przewodniczacemu komisji. 

3. Wraz z zaproszeniem do skladania ofert zamawiajacy przesyla specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia. Przepisów § 26 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje sie. 

§ 66.  

1. Kazdy z wykonawców moze zaproponowac tylko jedna cene i nie moze jej zmienic. Nie prowadzi sie 
negocjacji w sprawie ceny. 

2. Zamówienia udziela sie wykonawcy, który zaoferowal najnizsza cene. 

§ 67.  

Do zapytania o cene przepisy § 118 i § 58 ust. 1 stosuje sie odpowiednio. 

8. Licytacja elektroniczna 

§ 68.  

1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomoca formularza umieszczonego na 
stronie internetowej, umozliwiajacego wprowadzenie niezbednych danych  
w trybie bezposredniego polaczenia z ta strona, wykonawcy skladaja kolejne korzystniejsze oferty 
(postapienia), podlegajace automatycznej klasyfikacji. 

2. Zamówienia w trybie aukcji elektronicznej moze byc udzielone, jezeli przedmiotem zamówienia sa 
dostawy lub uslugi powszechnie dostepne o ustalonych standardach jakosciowych, a wartosc zamówienia 
nie przekracza kwoty okreslonej w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia 
Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku. 

§ 69.  

1. Zamawiajacy wszczyna postepowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczajac ogloszenie o 
zamówieniu na stronie internetowej Spólki oraz stronie, na której bedzie prowadzona licytacja.. 

2. Ogloszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 
1). nazwe (firme) i adres zamawiajacego; 
2). okreslenie trybu zamówienia; 
3). okreslenie przedmiotu zamówienia; 
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4). wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne 
urzadzen informatycznych; 

5). sposób postepowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególnosci okreslenie minimalnych 
wysokosci postapien; 

6). informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania; 
7). termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej; 
8). termin otwarcia oraz termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej; 
9). opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych 

warunków; 
10). informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu 

potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu; 
11). termin zwiazania oferta; 
12). termin wykonania zamówienia; 
13). wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 
14). istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jezeli 
zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach; 

15). adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona licytacja elektroniczna. 

§ 70.  

1. Przewodniczacy komisji, po uzyskaniu akceptacji Zarzadu, wyznacza termin skladania wniosków  
o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej nie krótszy niz 15 dni od dnia ogloszenia. 

2. Komisja dopuszcza do udzialu w licytacji elektronicznej, a przewodniczacy komisji zaprasza  
do skladania ofert wszystkich wykonawców spelniajacych warunki udzialu w postepowaniu, okreslajac w 
zaproszeniu termin zwiazania oferta wykonawcy, który zaoferuje najnizsza cene. 

3. Jezeli Glówny Ksiegowy tak postanowi, przewodniczacy komisji zada od wykonawców wniesienia 
wadium, w terminie okreslonym przez Glównego Ksiegowego, nie pózniej jednak niz przed uplywem 
terminu otwarcia licytacji elektronicznej. Przepisy § 34 i 35 stosuje sie odpowiednio. 

4. Przewodniczacy komisji otwiera licytacje elektroniczna w terminie okreslonym w ogloszeniu  
o zamówieniu, z tym ze termin ten nie moze byc krótszy niz 5 dni od dnia przekazania wykonawcom 
zaproszenia do skladania ofert. 

§ 71.  

Zamawiajacy i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamkniecia licytacji przekazuja wnioski, 
oswiadczenia i inne informacje droga elektroniczna. 

§ 72.  

1. Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu. 

2. Oferty skladane przez wykonawców podlegaja automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 

3. Oferta zlozona w toku licytacji przestaje wiazac, gdy inny wykonawca zlozyl oferte korzystniejsza. 

§ 73.  
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1. Licytacja elektroniczna moze byc jednoetapowa albo wieloetapowa. 

2. Komisja moze, jezeli zastrzezone zostalo to w ogloszeniu, po zakonczeniu kazdego etapu licytacji 
elektronicznej nie zakwalifikowac do nastepnego etapu licytacji elektronicznej tych wykonawców, którzy 
nie zlozyli nowych postapien, informujac ich o tym niezwlocznie. 

3. W toku kazdego etapu licytacji elektronicznej przewodniczacy komisji na biezaco przekazuje wszystkim 
wykonawcom informacje o pozycji zlozonych przez nich ofert, liczbie wykonawców bioracych udzial w 
kazdym z etapów licytacji elektronicznej, a takze o cenach zlozonych przez nich ofert, z tym ze do 
momentu zamkniecia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umozliwiajacych identyfikacje 
wykonawców. 

§ 74.  

1. Przewodniczacy komisji zamyka licytacje elektroniczna: 
1). w terminie okreslonym w ogloszeniu; 
2). jezeli w ustalonym w ogloszeniu okresie nie zostana zgloszone nowe postapienia lub 
3). po zakonczeniu ostatniego, ustalonego w ogloszeniu etapu. 

2. Bezposrednio po zamknieciu licytacji elektronicznej przewodniczacy komisji podaje, pod ustalonym w 
ogloszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwe (firme) oraz adres wykonawcy, którego oferte 
wybrano. 

3. Zamówienia udziela sie wykonawcy, który zaoferowal najnizsza cene. 

§ 75.  

Do licytacji elektronicznej przepisów § 26, § 118 i § 124 - 134 nie stosuje sie. 

 

V. SZCZEGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEN 

1. Umowy ramowe 

§ 76.  

Zamawiajacy moze zawrzec umowe ramowa po przeprowadzeniu postepowania, stosujac odpowiednio 
przepisy dotyczace udzielania zamówien w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub 
negocjacji z ogloszeniem. 

§ 77.  

1. Umowe ramowa zawiera sie na okres nie dluzszy niz 4 lata, z tym ze ze wzgledu na przedmiot zamówienia i 
szczególny interes zamawiajacego umowa taka moze byc zawarta na okres dluzszy. 

2. O zawarciu umowy ramowej na okres dluzszy niz 4 lata zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia Prezesa 
Urzedu Zamówien Publicznych podajac wartosc i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Umowe ramowa zawiera sie: 
1) z jednym wykonawca, jezeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy  

z wieksza liczba wykonawców byloby dla zamawiajacego niekorzystne; 
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2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba ze oferty nie podlegajace odrzuceniu zlozylo mniej 
wykonawców. 

4. Zamawiajacy nie moze wykorzystywac umowy ramowej do ograniczania konkurencji.  

§ 78.  

1. Zamawiajacy udziela zamówienia, którego przedmiot objety jest umowa ramowa, w trybie: 
1) zamówienia z wolnej reki – jezeli zawarl umowe ramowa tylko z jednym wykonawca; przepisów 

§ 61 ust. 1 i 2 nie stosuje sie; 
2) negocjacji bez ogloszenia – jezeli zawarl umowe ramowa z wiecej niz jednym wykonawca. 

2. Udzielajac zamówienia, o którym jest mowa w ust. 1 zamawiajacy moze dokonac modyfikacji warunków 
zamówienia w stosunku do okreslonych w umowie ramowej, jezeli modyfikacja ta nie jest istotna. 
Zamawiajacy nie moze dokonac zmiany kryteriów oceny ofert okreslonych w umowie ramowej. 

3. W przypadku, o którym jest mowa w ust. 1 pkt. 2, zamawiajacy zaprasza do skladania ofert wylacznie 
wykonawców, z którymi zawarl umowe ramowa. Przepisów § 55, § 56 i § 57 nie stosuje sie. 

4. Do zamówien, których przedmiot objety jest umowa ramowa, nie stosuje sie przepisów § 119 oraz  
art. 167 ust. 2 i 3 Ustawy. 

2. Dynamiczny system zakupów 

§ 79.  

1. Zamawiajacy moze ustanowic dynamiczny system zakupów oraz udzielac zamówien objetych tym 
systemem, stosujac odpowiednio przepisy dotyczace udzielania zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, jezeli przepisy Ustawy nie stanowia inaczej. 

2. Dynamiczny system zakupów ustanawia sie na okres nie dluzszy niz 4 lata, z tym ze ze wzgledu przedmiot 
zamówienia i szczególny interes zamawiajacego system moze byc ustanowiony na okres dluzszy.  

3. W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres dluzszy niz 4 lata zamawiajacy w 
terminie 3 dni zawiadamia o tym Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych, podajac wartosc dynamicznego 
systemu zakupów i przedmiot zamówien objetych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiajacy nie moze wykorzystywac dynamicznego systemu zakupów do ograniczania konkurencji. 

§ 80.  
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1. W postepowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia objetego dynamicznym systemem zakupów zamawiajacy i 
wykonawcy przekazuja oswiadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia i inne informacje droga 
elektroniczna. 

2. W postepowaniach, o których jest mowa w ust. 1, oferty sklada sie, pod rygorem niewaznosci,  
w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Ogloszenia przekazuje sie Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych droga elektroniczna  
za pomoca formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzedu Zamówien Publicznych  
a Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich droga elektroniczna zgodnie z forma  
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okreslonej w dyrektywie. 

§ 81.  

1. Od dnia publikacji ogloszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówien Publicznych albo Dzienniku 
Urzedowym Unii Europejskiej zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej specyfikacje istotnych 
warunków zamówienia oraz informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupów,  
a w szczególnosci: 
1) okreslenie przedmiotu zamówien objetych dynamicznym systemem zakupów; 
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów; 
3) przewidywane terminy dokonywania zamówien; 
4) wymagania techniczne dotyczace urzadzen teleinformatycznych niezbednych do porozumiewania sie 

zamawiajacego z wykonawcami, w tym przesylania ofert.  

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa jest w ust. 1,  
sa dostepne na stronie internetowej prze caly okres trwania dynamicznego systemu zakupów. 

§ 82.  

1. W celu dopuszczenia do udzialu w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy moga skladac oferty, 
zwane dalej „ofertami orientacyjnymi”, przez caly okres trwania dynamicznego systemu zakupów. 
Przepisów § 34 i 35, § 124 ust 1 i 2 oraz § 125 - 126 nie stosuje sie 

2. Wraz z oferta orientacyjna wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu  
w postepowaniu, a jezeli zamawiajacy zada dokumentów potwierdzajacych spelnianie tych warunków, 
równiez te dokumenty. 

3. Oferta orientacyjna moze byc w kazdym czasie uaktualniona poprzez zlozenia nowej oferty orientacyjnej. 
W przypadku uaktualniania oferty orientacyjnej przepisy 2 nie stosuje sie. 

4. Zamawiajacy dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dluzszym niz 15 dni od dnia  
jej otrzymania. 

5. Zamawiajacy informuje niezwlocznie wykonawce o dopuszczeniu do udzialu w dynamicznym systemie 
zakupów albo o odmowie dopuszczenia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Zamawiajacy moze przedluzyc termin, o którym jest mowa  ust. 4, z tym ze w okresie przedluzenia nie 
moze wszczac postepowania o udzielenie zamówienia objetego dynamicznym systemem zakupów. 
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§ 83.  

1. Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamówienia objetego dynamicznym systemem zakupów 
zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej uproszczone ogloszenie o zamówieniu. Przepisy § 29 ust. 
2 – 6 stosuje sie odpowiednio. 

2. Uproszczone ogloszenia o zamówieniu zawiera co najmniej: 
1) termin i miejsce opublikowania ogloszenia o zamówieniu dotyczacego ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów; 
2) nazwe (firme) zamawiajacego; 
3) okreslenie przedmiotu zamówienia oraz wielkosc lub zakres zamówienia; 
4) adres strony internetowej, na której jest udostepniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

oraz informacje, o których jest mowa w § 81 ust. 1. 

3. Zamawiajacy moze, przed publikacja uproszczonego ogloszenia, zmodyfikowac tresc specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. O dokonanej modyfikacji zamawiajacy informuje niezwlocznie 
wszystkich wykonawców dopuszczonych do udzialu w dynamicznym systemie zakupów, a takze 
zamieszcza te informacje na stronie internetowej. Przepisów § 118 ust. 4, 6 i 7 nie stosuje sie. 

§ 84.  

1. W odpowiedzi na uproszczone ogloszenie o zamówieniu wykonawca, który dotychczas nie byl 
dopuszczony do udzialu w dynamicznym systemie zakupów, sklada oferte orientacyjna  
w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie, nie krótszym niz 15 dni od dnia przekazania tego 
ogloszenia. 

2. Zamawiajacy niezwlocznie dokonuje oceny ofert orientacyjnych. Przepis § 82 ust. 5 stosuje sie. 

§ 85.  

1. Niezwlocznie po zakonczeniu oceny ofert orientacyjnych zamawiajacy wszczyna postepowanie  
o udzielenie zamówienia objetego dynamicznym systemem zakupów zapraszajac do skladania ofert 
wszystkich wykonawców dopuszczonych do tego systemu. 

2. Zamawiajacy wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego  
do przygotowania i zlozenia oferty. 

§ 86.  

1. Oferty skladane w postepowaniu o udzielenie zamówienia objetego dynamicznym systemem zakupów 
ocenia sie wylacznie na podstawie kryteriów okreslonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
o której mowa w § 81. 

2. Oferta skladana przez wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamówienia objetego dynamicznym 
systemem zakupów nie moze byc mniej korzystna od oferty orientacyjnej. 

3. Wykonawca sklada dokumenty potwierdzajace spelnianie warunków udzialu w postepowaniu, jezeli 
zamawiajacy zada ich, zapraszajac do skladania ofert. 
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3. Konkurs 

§ 87.  

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogloszenie zamawiajacy przyrzeka 
nagrode za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sad konkursowy pracy konkursowej, w 
szczególnosci z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-
budowlanego oraz przetwarzania danych. 

§ 88.  

1. Nagrodami w konkursie moga byc: 
1). nagroda pieniezna lub rzeczowa; 
2). zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogloszenia co najmniej dwóch autorów wybranych 

prac konkursowych lub 
3). zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki autora wybranej pracy konkursowej. 

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

3. Wartoscia konkursu jest wartosc nagród. 

4. Wartoscia konkursu, w którym nagroda jest zaproszenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia, jest wartosc tego zamówienia oraz wartosc nagród dodatkowych, jezeli zamawiajacy 
przewidzial takie nagrody. 

5. Do ustalenia wartosci konkursu przepisy § 25 stosuje sie odpowiednio. 

§ 89.  

1. Zarzad, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczacego komisji, powoluje sad konkursowy oraz 
okresla organizacje, sklad i tryb pracy sadu konkursowego. 

2. Sad konkursowy sklada sie z co najmniej 3 osób powolywanych i odwolywanych przez Zarzad. Pracami 
sadu konkursowego kieruje przewodniczacy sadu konkursowego. 

3. Do czlonków sadu konkursowego § 13 stosuje sie odpowiednio. 

4. Czlonkami sadu konkursowego sa wylacznie osoby posiadajace kwalifikacje umozliwiajace ocene 
zgloszonych prac konkursowych, z tym ze, jezeli przepisy szczególne wymagaja posiadania uprawnien do 
opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 czlonków sadu konkursowego, w tym jego 
przewodniczacy, posiada wymagane uprawnienia. 

5. Do czasu powolania przewodniczacego sadu konkursowego, czynnosci zwiazane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem konkursu realizuje przewodniczacy komisji. 

§ 90.  

1. Sad konkursowy jest zespolem pomocniczym Zarzadu powolanym do oceny spelniania przez uczestników 
konkursu wymagan okreslonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru 
najlepszych prac konkursowych. 

2. Sad konkursowy w szczególnosci sporzadza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje 
uzasadnienie rozstrzygniecia konkursu, a takze, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wystepuje z 
wnioskiem o uniewaznienie konkursu. 

3. Sad konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezalezny. 
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4. Zarzad powolujac sad konkursowy moze mu powierzyc inne niz okreslone w ust. 1 czynnosci zwiazane z 
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu. 

§ 91.  

Zarzad albo osoba upowazniona przez Zarzad sprawuje nadzór nad sadem konkursowym w zakresie 
zgodnosci konkursu z przepisami Ustawy, Regulaminu i regulaminem konkursu, w szczególnosci: 
1). uniewaznia konkurs; 
2). zatwierdza wynik konkursu. 

§ 92.  

1. Przewodniczacy sadu konkursowego zamieszcza ogloszenie o konkursie w miejscu publicznie dostepnym 
w siedzibie Zakladu oraz na stronie internetowej Zakladu. 

2. Ogloszenie o konkursie zawiera co najmniej: 
1) nazwe (siedzibe) i adres zamawiajacego; 
2) okreslenie przedmiotu konkursu; 
3) wymagania, jakie musza spelniac uczestnicy konkursu, z tym ze jezeli nagroda w konkursie jest 

zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogloszenia co najmniej dwóch autorów wybranych 
prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki autora wybranej 
pracy konkursowej, przepis § 121 stosuje sie odpowiednio; 

4) kryteria oceny ofert konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 
5) okreslenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu; 
6) termin skladania prac konkursowych; 
7) rodzaj i wysokosc nagród. 

3. Jezeli wartosc konkursu przekracza wyrazona w zlotych równowartosc kwoty 60 000 euro, a jest 
mniejsza od kwoty okreslonej w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji 
(WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, przewodniczacy sadu konkursowego przekazuje 
ogloszenie o konkursie Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych. 

4. Jezeli wartosc konkursu jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, 
przewodniczacy sadu konkursowego przekazuje ogloszenie o konkursie Urzedowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich. 

5. Do przekazywania ogloszen o konkursie przepisy § 30 ust. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio, przy czym 
postanowienia dotyczace przewodniczacego komisji odnosza sie do przewodniczacego sadu 
konkursowego. 

§ 93.  

1. Sad konkursowy przeprowadza konkurs na podstawie regulaminu konkursu. Regulamin konkursu ustala 
Zarzad z wlasnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczacego komisji. 

2. Regulamin konkursu okresla w szczególnosci: 
1). nazwe (firme) oraz adres zamawiajacego; 
2). forme konkursu; 
3). szczególowy opis przedmiotu konkursu; 
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4). maksymalny planowany laczny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy 
konkursowej; 

5). w przypadkach, o których mowa w § 88 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczególowego opracowania pracy 
konkursowej stanowiacego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogloszenia 
lub w trybie zamówienia z wolnej reki; 

6). wymagania, jakie musza spelniac uczestnicy konkursu, z tym ze jezeli nagroda w konkursie jest 
zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogloszenia co najmniej dwóch autorów 
wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki 
autora wybranej pracy konkursowej, przepis § 119 stosuje sie odpowiednio; 

7). informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc uczestnicy konkursu  
w celu potwierdzenia spelnienia stawianych im wymagan; 

8). sposób porozumiewania sie zamawiajacego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania 
oswiadczen i dokumentów; 

9). miejsce i termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w konkursie; 
10). zakres rzeczowy i forme opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej; 
11). miejsce i termin skladania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udzialu w 

konkursie; 
12). kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 
13). sklad sadu konkursowego; 
14). rodzaj i wysokosc nagród; 
15). termin wydania (wyplacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w § 88 ust. 1 pkt 2  

i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogloszenia lub w trybie zamówienia z wolnej 
reki; 

16). postanowienia dotyczace przejscia autorskich praw majatkowych do wybranej pracy wraz ze 
szczególowym okresleniem pól eksploatacji prac konkursowych, a w przypadkach, o których 
mowa w § 88 ust. 1 pkt 2 i 3, równiez istotne postanowienia, które zostana wprowadzone do 
umowy; 

17). sposób podania do publicznej wiadomosci rozstrzygniecia konkursu; 
18). sposób udzielania wyjasnien dotyczacych regulaminu konkursu; 
19). pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych uczestnikom konkursu. 

3. Projekt regulaminu konkursu opracowuje wystepujacy o zamówienie i przekazuje go przewodniczacemu 
komisji lacznie z wystapieniem o zamówienie. Do opracowania i przekazywania wystapienia z wnioskiem 
o realizacje przepisy § 17 i 18 stosuje sie odpowiednio. 

4. Przewodniczacy sadu konkursowego przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie 5 
dni od dnia zgloszenia wniosku o jego przekazanie. 

5. Do porozumiewania sie zamawiajacego z uczestnikami konkursu przepisy § 120 stosuje sie odpowiednio. 

§ 94.  

1. Konkurs moze byc zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy. 

2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostaja wylonione opracowania studialne, 
odpowiadajace wymaganiom okreslonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie sad konkursowy, na 
podstawie kryteriów okreslonych w regulaminie konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na 
podstawie opracowan studialnych wylonionych w pierwszym etapie. 
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§ 95.  

1. Uczestnikami konkursu moga byc osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadajace osobowosci prawnej. 

2. Jezeli przepisy szczególne wymagaja posiadania uprawnien do opracowania pracy konkursowej, 
uczestnikami konkursu moga byc wylacznie osoby fizyczne posiadajace wymagane uprawnienia lub 
podmioty poslugujace sie osobami fizycznymi posiadajacymi wymagane uprawnienia. 

3. Uczestnicy konkursu moga wspólnie brac udzial w konkursie. Przepisy dotyczace uczestnika konkursu 
stosuje sie odpowiednio do uczestników konkursu bioracych wspólnie udzial  
w konkursie. 

§ 96.  

Przewodniczacy sadu konkursowego, po uzyskaniu akceptacji Zarzadu, wyznacza termin skladania 
wniosków o dopuszczenie do udzialu w konkursie z uwzglednieniem czasu na zlozenie wymaganych 
dokumentów, z tym ze termin ten nie moze byc krótszy niz 21 dni od dnia przekazania ogloszenia  
o konkursie: 
1). Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych; 
2). Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – jezeli wartosc konkursu przekracza kwote 

okreslona w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE)  
nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku. 

 
 

§ 97.  

1. Sad konkursowy, w drodze uchwaly, dopuszcza do udzialu w konkursie, a przewodniczacy sadu konkur-
sowego zaprasza do skladania prac konkursowych uczestników konkursu spelniajacych wymagania 
okreslone w regulaminie konkursu. 

2. Uczestnicy konkursu niespelniajacy wymagan okreslonych w regulaminie konkursu podlegaja 
wykluczeniu. 

§ 98.  

1. Uczestnicy konkursu skladaja prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych lacznych kosztach 
wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. Uczestnicy konkursu skladaja prace konkursowe bez informacji, o których mowa w ust. 1, jezeli  
ze wzgledu na specyfike przedmiotu pracy konkursowej nie jest mozliwe okreslenie kosztów. 

§ 99.  

Przewodniczacy sadu konkursowego zapewnia, ze do rozstrzygniecia konkursu przez sad konkursowy 
niemozliwe bedzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych. 

§ 100.  

1. Sad konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami okreslonymi w regulaminie konkursu. 

2. Sad konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierajac najlepsza prace konkursowa lub najlepsze prace 
konkursowe. 
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3. Sad konkursowy po wyborze najlepszej pracy konkursowej lub najlepszych prac konkursowych 
dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych oraz przedstawia Zarzadowi  
do zatwierdzenia wynik konkursu. 

4. Przewodniczacy sadu konkursowego zapewnia odpowiednie dokumentowanie prac sadu konkursowego 
umozliwiajace identyfikacje i ocene czynnosci podejmowanych przez sad konkursowy w trakcie 
konkursu. 

§ 101.  

Przewodniczacy sadu konkursowego niezwlocznie po rozstrzygnieciu konkursu i zatwierdzeniu jego wyniku 
zawiadamia uczestników konkursu o wyniku konkursu, podajac imie i nazwisko albo nazwe (firme) oraz 
adres i miejsce zamieszkania (siedzibe) autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac 
konkursowych. 

§ 102.  

Zarzad uniewaznia konkurs, jezeli nie zostal zlozony zaden wniosek o dopuszczenie do udzialu  
w konkursie lub zadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w § 88 ust. 1 pkt 2,  
co najmniej dwie prace konkursowe. 

§ 103.  

1. W terminie okreslonym w regulaminie konkursu, nie krótszym niz 15 dni od dnia rozstrzygniecia konkursu, 
zamawiajacy wydaje (wyplaca) nagrode, a w przypadkach, o których mowa w § 88 ust. 1 pkt 2 i 3 – 
odpowiednio zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji bez ogloszenia lub w trybie zamówienia z wolnej 
reki. 

2. Decyzje o wydaniu (wyplacie) nagrody podejmuje Zarzad na pisemny wniosek przewodniczacego sadu 
konkursowego. 

3. Zaproszenia do negocjacji, o których mowa w ust. 1, dokonuje przewodniczacy sadu konkursowego. 
Negocjacje w imieniu zamawiajacego prowadzi Zarzad lub osoba upowazniona przez Zarzad. 

4. Wystepujacy o zamówienie lub osoba upowazniona przez Zarzad przygotowuje projekt umowy 
uwzgledniajacej wynik negocjacji. 

§ 104.  

1. Jezeli wartosc konkursu przekracza wyrazona w zlotych równowartosc kwoty 60 000 euro, a jest 
mniejsza od kwoty okreslonej w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji 
(WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, przewodniczacy sadu konkursowego przekazuje, 
niezwlocznie po rozstrzygnieciu konkursu, ogloszenie o jego wynikach Prezesowi Urzedu Zamówien 
Publicznych. 

2. Jezeli wartosc konkursu jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, 
przewodniczacy sadu konkursowego przekazuje, niezwlocznie po rozstrzygnieciu konkursu, ogloszenie o 
jego wynikach Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  

§ 105.  

1. Niezwlocznie po rozstrzygnieciu konkursu przewodniczacy sadu konkursowego przekazuje dokumentacje 
konkursu przewodniczacemu komisji. 
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2. Przewodniczacy komisji przechowuje dokumentacje konkursu przez okres co najmniej 4 lat od dnia 
rozstrzygniecia konkursu w sposób gwarantujacy jej nienaruszalnosc. 

3. Po uplywie terminu, o którym mowa w ust. 2, Zarzad, na wniosek przewodniczacego komisji, podejmuje 
decyzje odnosnie dalszego postepowania z dokumentacja konkursu.  

4. Przewodniczacy komisji na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostaly 
wybrane, zwraca zlozone przez nich prace konkursowe. 

2. Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane 

§ 106.  

1. W postepowaniu majacym na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, zwanej dalej „koncesja”, 
moga uczestniczyc wykonawcy spelniajacy warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez 
zamawiajacego. 

2. Koncesji udziela sie stosujac odpowiednio przepisy o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym 
albo negocjacjach z ogloszeniem. Przepisu § 44 nie stosuje sie. 

3. Jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w krajowych przepisach wydanych na 
podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, termin skladania 
wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nie moze byc krótszy niz: 
1) 45 dni – od dnia przekazania ogloszenia o koncesji Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych droga 

elektroniczna za pomoca formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzedu; 
2) 52 dni – od dnia przekazania ogloszenia o koncesji Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych w inny 

sposób niz okreslony w pkt. 1. 

4. Jezeli wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, od której 
uzalezniony jest obowiazek przekazywania ogloszen o zamówieniach na roboty budowlane Urzedowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w 
postepowaniu nie moze byc krótszy niz: 
1) 45 dni – od dnia przekazania ogloszenia o koncesji Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich droga elektroniczna zgodnie z forma i procedurami wskazanymi na stronie internetowej 
okreslonej w dyrektywie; 

2) 52 dni – od dnia przekazania ogloszenia o koncesji Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich w inny sposób niz okreslony w pkt. 1. 

§ 107.  

W postepowaniu majacym na celu udzielenie koncesji do oceny ofert nie stosuje sie przepisu § 133  
ust. 3. 

§ 108.  

1. Zamawiajacy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia moze zadac, aby wykonawca, któremu 
udzielono koncesji (koncesjonariusz), zawarl z innymi podmiotami umowy  
o podwykonawstwo o wartosci stanowiacej co najmniej 30 % calkowitej wartosci koncesji. Decyzje w 
tej sprawie podejmuje Zarzad. 

2. Umowy zawarte miedzy wykonawcami w celu wspólnego ubiegania sie o udzielenie zamówienia oraz 
umowy z przedsiebiorstwami pozostajacymi z wykonawca w stosunku zaleznosci lub dominacji w 
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rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych (Dz. 
U. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539) nie sa uwazane za umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ust. 1. 

3. Wykonawca sklada wraz z oferta liste przedsiebiorstw, o których mowa w ust. 2. 

§ 109.  

1. Jezeli Zaklad bedac koncesjonariuszem, jest równoczesnie zamawiajacym w rozumieniu art. 3  
ust. 1 pkt 1-3a i 5 Ustawy, jest obowiazana stosowac przepisy ustawy do udzielania zamówien 
wynikajacych z wykonywania koncesji. 

2. Jezeli Zaklad bedac koncesjonariuszem, nie jest równoczesnie zamawiajacym w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1-3a i 5 Ustawy, przy udzielaniu zamówien na roboty budowlane, których wartosc jest równa lub 
przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji 
(WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku wynikajacych  
z wykonywania koncesji: 

1) jest obowiazana do stosowania przepisów Ustawy dotyczacych: 
? ogloszenia o zamówieniu; 
? ustalania wartosci zamówienia na roboty budowlane, 
? okreslania terminów skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu zgodnie z 

§ 38 ust. 1-3 oraz terminów skladania ofert, o których mowa w § 41 ust. 2; 
2). jest obowiazany do prowadzenia postepowan z zachowaniem zasad, o których mowa w § 111 ust. 1. 
3). moze nie stosowac przepisów, o których jest mowa w pkt. 1, jezeli zachodzi co najmniej jedna  

z okolicznosci, o których jest mowa w § 56 ust 1i § 61 ust. 1. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do udzielania zamówien podmiotom pozostajacym z wykonawca  
w stosunku zaleznosci lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spólkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539), a takze podmiotom,  
z którymi koncesjonariusz zawarl umowe w celu wspólnego ubiegania sie o udzielenie koncesji. 

 

VI. POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zasady ogólne  

§ 110.  

Do czynnosci podejmowanych przez zamawiajacego i wykonawców w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 
z pózniejszymi zmianami), jezeli przepisy Ustawy nie stanowia inaczej. 

§ 111.  

1. Postepowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje sie i przeprowadza w sposób zapewniajacy 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

2. Czynnosci zwiazane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia 
wykonuja osoby zapewniajace bezstronnosc i obiektywizm. 
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3. Zamówienia udziela sie wylacznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu. 

§ 112.  

1. Postepowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Dostep do informacji zwiazanych z postepowaniem o udzielenie zamówienia moze zostac ograniczony 
tylko w przypadkach okreslonych w Regulaminie. 

§ 113.  

1. Postepowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzezeniem wyjatków okreslonych w Regulaminie, prowadzi 
sie z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzi sie w jezyku polskim. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarzad moze wyrazic zgode na zlozenie wniosku  
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia, oswiadczen, oferty oraz innych 
dokumentów równiez w jednym z jezyków powszechnie uzywanych w handlu miedzynarodowym. 

§ 114.  

1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia sa przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 

2. Zamówienie w trybie negocjacji z ogloszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogloszenia, 
zamówienia z wolnej reki, zapytania o cene albo licytacji elektronicznej moze byc udzielone tylko 
w przypadkach okreslonych w Regulaminie. 

§ 115.  

1. Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych ogloszenia w postepowaniu o udzielenie zamówienia przekazuje 
sie pisemnie, faksem lub droga elektroniczna za pomoca formularza umieszczonego  
na stronie internetowej Urzedu. 

2. Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogloszenia przekazuje sie pisemnie, faksem lub 
droga elektroniczna. 

3. Przewodniczacy komisji lub inna osoba przekazujaca ogloszenie jest obowiazana udokumentowac dzien 
przekazania ogloszenia Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych oraz Urzedowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich, w szczególnosci przechowywac dowód jego nadania. 

§ 116.  

1. Przewodniczacy komisji, w terminie 6 dni od otrzymania wystapienia z wnioskiem o realizacje, sporzadza i 
przedklada Zarzadowi do akceptacji wniosek dotyczacy wszczecia postepowania  
o udzielenie zamówienia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien okreslac proponowany tryb udzielenia zamówienia oraz 
zawierac nastepujace informacje: 
1) okreslenie przedmiotu zamówienia; 
2) okreslenie wystepujacego o zamówienie; 
3) wartosc zamówienia; 
4) okreslenie pochodzenia srodków na sfinansowanie realizacji zamówienia; 
5) przewidywany termin realizacji zamówienia; 
6) ewentualne szczególne warunki postepowania o udzielenie zamówienia; 
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7) ocene poprawnosci wystapienia o zamówienie; 
8) uzasadnienie wniosku wraz ze stwierdzeniem, ze proponowany tryb udzielenia zamówienia jest zgodny 

z przepisami Regulaminu uraz Ustawy; 
9) date oraz podpis sporzadzajacego wniosek. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien byc sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 5 
do zarzadzenia, którego elementem jest niniejszy Regulamin. 

§ 117.  

Przewodniczacy komisji, niezwlocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w § 116, 
rozpoczyna postepowanie majace doprowadzic do wylonienia wykonawcy, któremu powierzona zostanie 
realizacja zamówienia. 

§ 118.  

1. Wykonawca moze zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Przewodniczacy komisji jest obowiazany niezwlocznie udzielic wyjasnien, chyba ze prosba o 
wyjasnienie tresci specyfikacji wplynela do zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skladania 
ofert, a w przypadku przetargu nieograniczonego oraz negocjacji  
z ogloszeniem, jezeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niz 4 dni przed terminem 
skladania ofert. 

2. Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tresc wyjasnienia wszystkim wykonawcom, którym doreczono 
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania zródla zapytania, a jezeli specyfikacja 
udostepniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

3. Zamawiajacy, moze zwolac zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjasnienia watpliwosci 
dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporzadza 
informacje zawierajaca zgloszone na zebraniu zapytania o wyjasnienie tresci specyfikacji oraz odpowiedzi 
na nie, bez wskazywania zródel zapytan. Informacje z zebrania przewodniczacy komisji dorecza 
niezwlocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jezeli 
specyfikacja udostepniana jest na stronie internetowej, zamieszcza takze na tej stronie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wystepujacy z wnioskiem o realizacje, w uzgodnieniu 
z przewodniczacym komisji i po uzyskaniu akceptacji Zarzadu, moze w kazdym czasie, przed uplywem 
terminu do skladania ofert, zmodyfikowac tresc specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana 
w ten sposób modyfikacje Przewodniczacy Komisji przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jezeli specyfikacja udostepniana jest 
na stronie internetowej, zamieszcza takze na tej stronie. 

5. Modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie moze dotyczyc kryteriów oceny 
ofert, a takze warunków udzialu w postepowaniu oraz sposobu oceny ich spelniania. 

6. Zamawiajacy, przedluza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia w 
ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzezeniem ust. 5. O przedluzeniu terminu skladania ofert zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia 
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 

7. Jezeli wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, czas niezbedny 
do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co najmniej 7 dni. 
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8. O przedluzeniu terminu skladania ofert zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, 
którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana 
na stronie internetowej, zamieszcza te informacje na tej stronie. 

§ 119.  

1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia mozna zadac od wykonawców wylacznie oswiadczen  
i dokumentów niezbednych do przeprowadzenia postepowania, wskazanych w ogloszeniu, specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do skladania ofert, jezeli wartosc zamówienia jest równa 
lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia 
Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku. 

2. Jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwota okreslona w krajowych przepisach wydanych na 
podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, zamawiajac moze 
zadac dokumentów potwierdzajacych spelnianie warunków udzialu  
w postepowaniu. 

3. Zamawiajacy wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie zlozyli dokumentów 
potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu w postepowaniu, lub którzy zlozyli dokumenty 
zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupelnienia 
konieczne byloby uniewaznienie postepowania. 

§ 120.  

1. W postepowaniach o udzielenie zamówienia, oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiajacy i wykonawcy przekazuja, zgodnie z wyborem zamawiajacego, pisemnie, faksem lub droga 
elektroniczna. 

2. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazane za pomoca teleksu, telefaksu lub droga elektroniczna kazda ze stron na zadanie drugiej 
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania dokumentów oraz informacji, o których mowa w ust. 1, droga 
elektroniczna nie moze ograniczac konkurencji. 

2. Wykonawcy 

§ 121.  

1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy: 
1). posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja 

obowiazek posiadania takich uprawnien; 
2). posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3). znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; 
4). nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia. 

2. Nie mozna okreslac warunków udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który móglby 
utrudniac uczciwa konkurencje. 

§ 122.  
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1. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawców, o których mowa  
w ust. 1. 

4. Jezeli oferta wykonawców, o których jest mowa w ust. 1, zostala wybrana, zamawiajacy moze zadac 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujacej wspólprace tych 
wykonawców. 

§ 123.  

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie: 
1). wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie 

wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest 
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; 

2). wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono, z 
wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje 
upadlego; 

3). wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia 
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania 
decyzji wlasciwego organu; 

4). osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku 
z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych 
prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych; 

5). spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z 
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci 
majatkowych; 

6). spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo 
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, 
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu 
osiagniecia korzysci majatkowych; 

7). spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych; 

8). osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za 
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo 
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione 
w celu osiagniecia korzysci majatkowych; 
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9). podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary; 

10). wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa  
w § 121 ust. 1 pkt 1-3. 

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy: 
1). wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub 

poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z 
wyjatkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem 
postepowania o udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów; 

2). zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania; 
3). nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów 

potwierdzajacych spelnianie tych warunków, lub zlozone dokumenty zawieraja bledy,  
z zastrzezeniem § 119; 

4). nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na 
przedluzenie okresu zwiazania oferta. 

3. Zamawiajacy zawiadamia równoczesnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postepowania  
o udzielenie zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzezeniem § 134 ust. 1 pkt. 3. 

4. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona. 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty 

§ 124.  

1. Wykonawca moze zlozyc jedna oferte. 

2. Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej albo, za zgoda zamawiajacego,  
w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
waznego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Tresc oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

§ 125.  

1. Zamawiajacy moze dopuscic mozliwosc zlozenia oferty wariantowej, jezeli cena nie jest jedynym 
kryterium wyboru. 

2. Zamawiajacy moze dopuscic mozliwosc zlozenia oferty czesciowej, jezeli przedmiot zamówienia jest 
podzielny. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca moze zlozyc oferty czesciowe na jedna lub wiecej 
czesci zamówienia, chyba ze zamawiajacy okresli maksymalna liczbe czesci zamówienia, na które oferty 
czesciowe moze zlozyc jeden wykonawca. 

§ 126.  

1. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac oferte. 
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2. Oferte zlozona po terminie zamawiajacy zwraca bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. Zwrot oferty winien byc dokonany listem poleconym lub udokumentowany w inny 
sposób. 

§ 127.  

1. Wykonawca jest zwiazany oferta do uplywu terminu okreslonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jednak nie dluzej niz: 
1). 30 dni – jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwota okreslona w krajowych przepisach 

wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku; 
2). 90 dni – jezeli wartosc zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrazona 

w zlotych równowartosc kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub uslug – 10 000 000 euro; 
3). 60 dni – jezeli wartosc zamówienia jest inna niz okreslona w pkt 1 i 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta zamawiajacy 
moze tylko raz zwrócic sie do wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. 

3. Odmowa wyrazenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Zgoda wykonawcy na przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta. 

5. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 128.  
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1. Z zawartoscia ofert nie mozna zapoznac sie przed uplywem terminu otwarcia ofert. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uplywie terminu do ich skladania, z tym  
ze dzien, w którym uplywa termin skladania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

3. Otwarcia ofert dokonuje przewodniczacy komisji w obecnosci pozostalych czlonków komisji.  
W przypadku nieobecnosci przewodniczacego komisji otwarcia ofert, w tym samym trybie, dokonuje 
jego zastepca lub osoba wskazana przez Zarzad. 

4. Bezposrednio przed otwarciem ofert przewodniczacy komisji podaje kwote, jaka zamawiajacy zamierza 
przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takze informacje dotyczace 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofertach. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, przewodniczacy komisji przekazuje niezwlocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

§ 129.  

1. W toku badania i oceny ofert komisja moze zadac od wykonawców wyjasnien dotyczacych tresci 
zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiajacym a wykonawca negocjacji 
dotyczacych zlozonej oferty oraz, z zastrzezeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci. 

2. Zamawiajacy poprawia w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe  
w obliczeniu ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawców, którzy zlozyli oferty. 

§ 130.  

Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastepujacy sposób: 
1). w przypadku mnozenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a) jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje sie, ze prawidlowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa, 

b) jezeli cene jednostkowa podano rozbieznie slownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano 
liczbe jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 

2). w przypadku sumowania cen za poszczególne czesci zamówienia: 
b) jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czesci zamówienia, przyjmuje sie,  

ze prawidlowo podano ceny za czesci zamówienia, 
c) jezeli cene za czesc zamówienia podano rozbieznie slownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidlowo 

podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
d) jezeli ani cena za czesc zamówienia podana liczba, ani podana slownie nie odpowiadaja obliczonej 

cenie, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano ceny za czesc zamówienia wyrazone slownie; 
3). w przypadku oferty z cena okreslona za caly przedmiot zamówienia albo jego czesc (cena ryczaltowa): 

a) przyjmuje sie, ze prawidlowo podano cene ryczaltowa bez wzgledu na sposób jej obliczenia, 
b) jezeli cena ryczaltowa podana liczba nie odpowiada cenie ryczaltowej podanej slownie, przyjmuje sie 

za prawidlowa cene ryczaltowa podana slownie, 
c) jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczaltowych, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano 

poszczególne ceny ryczaltowe. 

§ 131.  
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1. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli: 
1). jest niezgodna z Ustawa; 
2). jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3). jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
4). zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5). zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub 

niezaproszonego do skladania ofert; 
6). zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mozna poprawic na podstawie § 130, lub 

bledy w obliczeniu ceny; 
7). wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil sie na poprawienie omylki 

rachunkowej w obliczeniu ceny; 
8). jest niewazna na podstawie odrebnych przepisów. 

§ 132.  

1. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca sie w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien 
dotyczacych elementów oferty majacych wplyw na wysokosc ceny. 

2. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, bierze pod uwage obiektywne czynniki, w szczególnosci 
oszczednosc metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiazania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace 
warunki wykonywania zamówienia dostepne dla wykonawcy, oryginalnosc projektu wykonawcy oraz 
wplyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisów. 

3. Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, który nie zlozyl wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien 
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przed-
miotu zamówienia. 

4. Jezeli wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, 
przewodniczacy komisji zawiadamia Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Komisje Europejska o 
odrzuceniu ofert, które wedlug zamawiajacego zawieraly razaco niska cene z powodu udzielenia pomocy 
publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, nie udowodnil, ze pomoc ta 
jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy 
publicznej. 

§ 133.  

1. Komisja wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert okreslonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedstawia Zarzadowi wniosek  
o zatwierdzenie dokonanego wyboru. 

2. Kryteriami oceny ofert sa cena albo cena i inne kryteria odnoszace sie do przedmiotu zamówienia, w 
szczególnosci jakosc, funkcjonalnosc, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostepnych 
technologii w zakresie oddzialywania na srodowisko, koszty eksploatacji, serwis, oraz termin wykonania 
zamówienia. 

3. Kryteria oceny ofert nie moga dotyczyc wlasciwosci wykonawcy, a w szczególnosci jego wiarygodnosci 
ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 
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4. Jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania obowiazku podatkowego zamawiajacego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspólnotowego 
nabycia towarów, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza  
do przestawionej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek wplacic zgodnie  
z obowiazujacymi przepisami. 

5. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, komisja sposród tych ofert wybiera oferte z nizsza cena. 

6. Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie 
mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej 
samej cenie, przewodniczacy komisji wzywa wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w 
okreslonym terminie ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane  
w zlozonych ofertach. 

8. Jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub 
negocjacji z ogloszeniem, zamawiajacy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przeprowadza aukcje elektroniczna, jezeli przewidzial to  
w ogloszeniu o zamówieniu oraz zlozono co najmniej 3 oferty niepodlegajace odrzuceniu. Przepisów § 
133 ust. 5 – 7 nie stosuje sie. 

9. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej sa wylacznie kryteria okreslone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umozliwiajace automatyczna ocene oferty bez ingerencji 
zamawiajacego, wskazane sposród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed 
otwarciem aukcji elektronicznej. 

10. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. 

11. Zamawiajacy zaprasza droga elektroniczna do udzialu w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, 
którzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu. 

12. W zaproszeniu, o którym jest mowa w ust. 11, zamawiajacy informuje wykonawców o: 

13. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie moze byc krótszy niz 2 dni robocze od dnia przekazania 
zaproszenia, o którym jest mowa w ust. 12. 

14. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmowac przeliczanie postapien na 
punktowa ocene oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej. 

15. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomoca formularza umieszczonego na stronie internetowej, 
umozliwiajacego wprowadzenie niezbednych danych w trybie bezposredniego polaczenia z ta strona, 
skladaja kolejne korzystniejsze postapienia, podlegajace automatycznej ocenie i klasyfikacji. Przepisów § 
124 ust. 1 – 2, § 125, § 126 oraz § 128 -  
§ 131 nie stosuje sie. 

16. Postapienia pod rygorem niewaznosci sklada sie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu. 

17. W toku aukcji elektronicznej zamawiajacy na biezaco przekazuje kazdemu wykonawcy informacje  
o pozycji zlozonej prze niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do 
momentu zamkniecia aukcji elektronicznej nie ujawnia sie informacji umozliwiajacych identyfikacje 
wykonawców. 
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18. Oferta wykonawcy przestaje wiazac w zakresie, w jakim zlozy on korzystniejsza oferte  
w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu zwiazania oferta nie ulega przerwaniu.    

19. Wybór najkorzystniejszej oferty uwaza sie za dokonany z chwila zatwierdzenia go przez Zarzad. 

§ 134.  

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadamia wykonawców, którzy zlozyli 
oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podajac nazwe (firme) i adres wykonawcy, którego oferte wybrano, i 

uzasadnienie jej wyboru, 
2) wykonawcach, których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia, podajac 

uzasadnienie faktyczne i prawne – jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogloszenia albo zapytania o cene. 

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza informacje, o których jest 
mowa w ust. 1 pkt.1, równiez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym  
w swojej siedzibie. 

§ 135.  

1. Zarzad, na wniosek komisji, uniewaznia postepowanie o udzielenie zamówienia, jezeli: 
1). nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wplynal zaden wniosek  

o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu, z 
zastrzezeniem pkt 2 i 3; 

2). w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cene nie zlozono co najmniej dwóch ofert 
niepodlegajacych odrzuceniu; 

3). w postepowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wplynely mniej niz dwa wnioski o 
dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej albo nie zostaly zlozone oferty przez co najmniej 
dwóch wykonawców niepodlegajacych wykluczeniu; 

4). cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, która zamawiajacy moze przeznaczyc na 
sfinansowanie zamówienia; 

5). w przypadkach, o których mowa w § 133 ust. 6, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej 
cenie; 

6). wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie 
zamówienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec; 

7). postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. Jezeli zamawiajacy dopuscil mozliwosc skladania ofert czesciowych, do uniewaznienia w czesci 
postepowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio. 

3. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamówienia przewodniczacy komisji zawiadamia 
równoczesnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali sie o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem 

terminu skladana ofert, 
2) zlozyli oferty – w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skladania ofert  

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamówienia, zamawiajacy na wniosek 
wykonawcy, który ubiegal sie o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczeciu kolejnego postepowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

§ 136.  

1. Jezeli wartosc zamówienia albo umowy ramowej jest mniejsza niz kwota okreslona w krajowych 
przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07 wrzesnia 2005 
roku, niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej 
przewodniczacy komisji przekazuje ogloszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzedu Zamówien 
Publicznych. 

2. Jezeli wartosc zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwote okreslona  
w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005  
z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 
umowy ramowej przewodniczacy komisji przekazuje ogloszenie o udzieleniu zamówienia Urzedowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

3. Zamawiajacy nie przekazuje ogloszenia o udzieleniu zamówienia, jezeli zamówienia udziela sie na 
podstawie umowy ramowej. 

4. W przypadku udzielenia zamówien objetych dynamicznym systemem zakupów zamawiajacy moze 
odstapic od przekazywania ogloszen zgodnie z ust. 2 i przekazywac ogloszenia o udzieleniu zamówienia 
raz na 3 miesiace.  

5. Dokumentowanie postepowan 

§ 137.  

1. W trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia sekretarz komisji sporzadza pisemny 
protokól postepowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokolem”, zawierajacy: 

1). informacje dotyczace zamawiajacego; 
2). okreslenie wartosci zamówienia publicznego, wartosci umowy ramowej lub wartosci dynamicznego 

systemu zakupów, daty i sposobu jej ustalenia oraz imie i nazwisko osoby dokonujacej ustalenia; 
3). imiona i nazwiska osób wykonujacych czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

osób zwiazanych z przygotowaniem tego postepowania; 
4). informacje o powolaniu bieglych; 
5). informacje o ogloszeniach; 
6). informacje o wnioskach o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, ofertach, ofertach wstepnych 

lub orientacyjnych; 
7). informacje o wykonawcach dopuszczonych do dynamicznego systemu zakupów; 
8). termin skladania ofert;  
9). miejsce i termin otwarcia ofert; 
10). informacje o spelnianiu przez wykonawców warunków udzialu w postepowaniu; 
11). liste wykonawców wykluczonych z postepowania; 
12). liste wykonawców, których oferty zostaly odrzucone, w tym z powodu razaco niskich cen; 
13). streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert; 
14). informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zastosowaniu aukcji elektronicznej; 
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15). date i powody uniewaznienia postepowania o udzielenie zamówienia, postepowania prowadzonego 
w celu zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

16). powody zastosowania przez zamawiajacego innego trybu udzielenia zamówienia niz przetarg 
nieograniczony lub przetarg ograniczony; 

17). informacje o wniesionych protestach i odwolaniach oraz ich rozstrzygnieciach; 
18). termin zakonczenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku postepowania; 
19). informacje o dokonaniu czynnosci nowych lub czynnosci powtórzonych oraz termin zakonczenia 

prac komisji przetargowej i ostatecznego wyniku postepowania; 
20). informacje dotyczace przeprowadzenia kontroli uprzedniej; 
21). informacje dotyczace skargi do sadu okregowego; 
22). informacje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej. 

2. W postepowaniach o udzielenia zamówienia, którego wartosc jest mniejsza niz kwota okreslona  
w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005  
z dnia 07 wrzesnia 2005 roku, sporzadza sie protokól zawierajacy informacje, o której jest mowa w § 
137 ust. 1 pkt. 1 i 2, pkt. 6 – 14, pkt. 16 i 17 oraz pkt. 22, a takze termin otwarcia i zakonczenia aukcji 
elektronicznej, z zastrzezeniem ust. 3. 

3. W postepowaniach o udzielenie zamówienia, którego wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych 
równowartosci 60 000 euro, zamawiajacy nie ma obowiazku sporzadzania druków dodatkowych 
wymienionych w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia w sprawie protokolu postepowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjatkiem druku ZP-14, ZP-21 i ZP-23. 

4. Protokól podpisuja wszyscy czlonkowi komisji, natomiast osoba sporzadzajaca protokól parafuje kazda 
strone protokolu. 

5. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w § 118 ust. 3, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje skladane przez zamawiajacego  
i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowia zalaczniki do protokolu. 

6. Po podpisaniu przez komisje, przewodniczacy komisji przedklada protokól wraz z zalacznikami 
Zarzadowi do zatwierdzenia. 

7. Protokól wraz z zalacznikami jest jawny. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich 
otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu po uplywie terminu ich skladania. 

8. Protokól wraz z zalacznikami sporzadza sie na drukach wedlug wzorów okreslonych przez Prezesa Rady 
Ministrów w drodze rozporzadzenia. 

§ 138.  

1. Zamawiajacy przechowuje protokól wraz z zalacznikami przez okres co najmniej 4 lat od dnia 
zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujacy jego nienaruszalnosc. 

2. Po uplywie okresu, o którym mowa w ust. 2, Zarzad, na wniosek przewodniczacego komisji, podejmuje 
decyzje odnosnie dalszego postepowania z dokumentami, o których mowa w ust. 1. 

3. Zamawiajacy zwraca wykonawcom, których oferty nie zostaly wybrane, na ich wniosek, zlozone przez 
nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne 
materialy. Zwrotu nalezy dokonac w sposób udokumentowany. 
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§ 139.  

1. Przewodniczacy komisji sporzadza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej 
„sprawozdaniem”, które przedstawia Zarzadowi do zatwierdzenia. Sprawozdanie sporzadza  
sie wedlug wzoru okreslonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporzadzenia. 

2. Zatwierdzone przez Zarzad sprawozdanie przewodniczacy komisji przekazuje Prezesowi Urzedu 
Zamówien Publicznych w terminie do dnia 1 marca kazdego roku nastepujacego po roku, którego 
dotyczy sprawozdanie. 

 

VII. UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 

§ 140.  

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niz 7 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pózniej jednak niz przed uplywem terminu 
zwiazania oferta. 

2. Jezeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przewodniczacy 
komisji wybiera oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert,  
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, o których mowa w § 135 ust. 
1. 

§ 141.  

1. Do umów w sprawach zamówien publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje sie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jezeli przepisy Ustawy nie stanowia inaczej. 

2. Umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej, chyba ze przepisy odrebne 
wymagaja formy szczególnej. 

3. Umowy sa jawne i podlegaja udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie  
do informacji publicznej. 

§ 142.  

1. Zakres swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniem zawartym w 
ofercie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spelnienia swiadczenia 
przed zawarciem umowy na skutek okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w chwili wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub zmiany te sa korzystne dla zamawiajacego,  
a wykonawca wyrazi na nia zgode. Zmiany sposobu spelnienia swiadczenia nie moga dotyczyc 
zobowiazan wykonawcy zawartych w ofercie, które byly oceniane w toku postepowania. 
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3. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamówienia zawarte  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 143.  

Wykonawcy, o których mowa w § 122 ust. 1, ponosza solidarna odpowiedzialnosc za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

 

§ 144.  

1. Umowe zawiera sie na czas oznaczony. 

2. Zawarcie umowy, której przedmiotem sa swiadczenia okresowe lub ciagle, na okres dluzszy niz 4 lata, 
jezeli wykonanie zamówienia spowoduje oszczednosci kosztów realizacji zamówienia  
w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnosciami platniczymi zamawiajacego lub 
zakresem planowanych nakladów oraz okresem niezbednym do ich splaty.  

3. Jezeli wartosc zamówienia, o której jest mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwote okreslona w 
krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005  
z dnia 07 wrzesnia 2005 roku zamawiajacy w terminie 3 dni od wszczecia postepowania, zawiadamia 
Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych o zamiarze zawarcia umowy na okres dluzszy niz 4 lata, podajac 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zgody, o której mowa w ust. 3, nie wymaga zawarcie umów: 
1). kredytu i pozyczki; 
2). rachunku bankowego, jezeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 
3). ubezpieczenia, jezeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 
4). koncesji. 

§ 145.  

1. Na czas nieoznaczony moze byc zawierana umowa, której przedmiotem sa dostawy: 
1). wody za pomoca sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie scieków do takiej sieci; 
2). energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej; 
3). gazu z sieci gazowej; 
4). ciepla z sieci cieplowniczej. 

2. Przepisu § 144 ust. 3 nie stosuje sie. 

§ 146.  

1. Niezwlocznie po zakonczeniu postepowania sekretarz komisji sporzadza, zgodnie  
z obowiazujacymi w Zakladzie zasadami oraz z uwzglednieniem wyniku postepowania, projekt umowy o 
realizacje zamówienia i przedklada go przewodniczacemu komisji, który akceptuje projekt umowy pod 
wzgledem jego zgodnosci ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz rozstrzygnieciami 
postepowania. 

2. Sekretarz komisji odpowiedzialny jest za poprawnosc umowy pod wzgledem merytorycznym  
i prawnym. 

3. Umowe w imieniu Zaklad podpisuje Zarzad lub osoba upowazniona przez Zarzad. 
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4. Po uzyskaniu wstepnej akceptacji przewodniczacego komisji oraz osoby podpisujacej umowe, sekretarz 
komisji przedklada projekt umowy wykonawcy, którego oferta zostala wybrana w wyniku postepowania 
o udzielenie zamówienia. 

5. Umowa podpisywana jest co najmniej w dwóch egzemplarzach. W pierwszej kolejnosci umowe podpi-
suje wykonawca, a w drugiej kolejnosci osoba dzialajaca w imieniu Zakladu. 

6. Po podpisaniu umowy wystepujacy o zamówienie niezwlocznie dostarcza jeden jej egzemplarz 
wykonawcy, drugi egzemplarz osobie odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru umów Zakladu,  
a pozostale egzemplarze osobom wskazanym w umowie. 

7. W przypadku koniecznosci zmiany umowy, przepisy ust. 1-6 stosuje sie odpowiednio. 

 

§ 147.  

1. Umowe w sprawie o zamówienie uwaza sie za zawarta z chwila podpisania jej przez strony, o ile 
postanowienia umowy nie stanowia inaczej. 

2. Umowa w sprawie o zamówienie winna zawierac co najmniej: 
1) naglówek „Umowa” i numer ewidencyjny okreslony przez Spólke; 
2) date i miejsce zawarcia umowy; 
3) oznaczenie stron umowy i ich reprezentantów, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa; 
4) precyzyjne okreslenie przedmiotu umowy; 
5) warunki realizacji umowy; 
6) termin (terminy) wykonania oraz sposób przekazania i odbioru przedmiotu umowy; 
7) cene za wykonanie przedmiotu umowy oraz terminy, tryb i warunki zaplaty; 
8) sposób wniesienia i wysokosc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy – jezeli wystepuje; 
9) zasady odpowiedzialnosci stron oraz podzialu ryzyka zwiazanego z realizacja umowy; 
10) postanowienia dotyczace kar umownych w przypadku nieterminowej realizacji lub nienalezytego 

wykonania umowy; 
11) warunki gwarancji i rekojmi; 
12) wskazanie mozliwosci (lub ich wykluczenie) przeniesienia czesci obowiazków na osoby trzecie; 
13) inne postanowienia okreslajace prawa i obowiazki stron; 
14) klauzule informacyjne odwolujace sie do przepisów w sprawach nieuregulowanych umowa; 
15) tryb wprowadzania zmian w umowie; 
16) klauzule dotyczace rozstrzygania sporów i okreslajace wlasciwosc sadu; 
17) wskazanie mozliwosci (lub jej wykluczenie) rozwiazania umowy przed terminem jej realizacji; 
18) termin wejscia w zycie umowy (jezeli jest on inny niz data zawarcia umowy); 
19) liczbe sporzadzonych egzemplarzy umowy na prawach oryginalu; 
20) podpisy reprezentantów stron wymienionych na wstepie umowy. 

§ 148.  

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze koniecznosc wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, 
których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla 
zamawiajacego. 
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2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna. 

§ 149.  

Z zastrzezeniem przepisów odrebnych, umowa jest niewazna, jezeli: 
1). ogloszenie nie zostalo opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych albo Dzienniku Urzedowym Unii 

Europejskiej, chyba ze z przepisów ustawy nie wynika obowiazek publikacji ogloszenia; 
2). zamawiajacy udzielil zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w szczególnosci 

zawarl umowe bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnieciem protestu; 
3). zamawiajacy zawarl umowe przed zakonczeniem kontroli, o której mowa w art. 167 Ustawy; 
4). zamawiajacy zawarl umowe przed uplywem terminu do wszczecia kontroli, o której mowa  

w art. 167 Ustawy; 
5). zamawiajacy dokonal wyboru oferty z razacym naruszeniem Ustawy; 
6). w postepowaniu o udzielenie zamówienia doszlo do naruszenia przepisów okreslonych w Ustawie, które 

mialo wplyw na wynik tego postepowania. 

§ 150.  

1. Od wykonawcy zada sie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabez-
pieczeniem”. 

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Jezeli 
wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie sluzy takze pokryciu roszczen z tytulu gwarancji 
jakosci. 

3. Przewodniczacy komisji w porozumieniu z Glównym Ksiegowym zada od wykonawcy wniesienia 
zabezpieczenia, jezeli: 
1). wartosc zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwote okreslona  

w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005; 
2). wartosc zamówienia na dostawy lub uslugi jest równa lub przekracza wyrazona w zlotych równowar-

tosci kwoty 10 000 000 euro, z wyjatkiem umów kredytu i pozyczki; 
3). umowa ma zostac zawarta na okres nie dluzszy niz 4 lata, z wyjatkiem umów, o których mowa w § 

144 ust. 4 i § 145. 

4. W wyjatkowych sytuacjach, w szczególnosci gdy zadanie wniesienia zabezpieczenia mogloby 
uniemozliwic udzielenie zamówienia lub spowodowac znaczacy wzrost cen ofert, Zarzad moze odstapic 
od zadania wniesienia zabezpieczenia. 

§ 151.  

1. Zabezpieczenie moze byc wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych 
formach: 
1). pieniadzu; 
2). poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo – kredytowej,  

z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym; 
3). gwarancjach bankowych; 
4). gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5). poreczeniach 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 Przedsiebiorczosci. 
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2. Za zgoda Glównego Ksiegowego zabezpieczenie moze byc wnoszone równiez: 
1). w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej; 
2). przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa  

lub jednostke samorzadu terytorialnego; 
3). przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiajacego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazic zgode na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, przechowywane jest ono na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

§ 152.  

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna  
lub kilka form, o których mowa w § 151 ust. 1. 

2. Za zgoda Glównego Ksiegowego, wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia  
na jedna lub kilka form, o których mowa w § 151 ust. 2. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokosci. 

§ 153.  

1. Wysokosc zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny calkowitej podanej  
w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowiazania zamawiajacego wynikajacego  
z umowy, jezeli w ofercie podano cene jednostkowa lub ceny jednostkowe. 

2. Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci od 2 % do 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie albo 
maksymalnej wartosci nominalnej zobowiazania zamawiajacego wynikajacego z umowy. 

3. Z zastrzezeniem ust. 1 i 2, decyzje w sprawie wysokosci zabezpieczenia podejmuje Glówny Ksiegowy. 

4. Jezeli okres realizacji zamówienia jest dluzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda Glównego Ksiegowego, 
moze byc tworzone przez potracenia z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, uslugi lub roboty 
budowlane. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiazany wniesc co 
najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia. 

6. Kwoty potracane wplacane sa na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonywane sa 
zaplaty faktury. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapic 
pózniej niz do polowy okresu, na który zostala zawarta umowa. 

§ 154.  

1. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiajacego za nalezycie wykonane. 
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2. Decyzje w sprawie zwrotu zabezpieczenia podejmuje Glówny Ksiegowy na pisemny wniosek sekretarza 
komisji. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci nie moze 
przekraczac 30 % wysokosci zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie pózniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za 
wady lub gwarancji jakosci. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio. 

§ 155.  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy  
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze 
odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z 
tytulu wykonania czesci umowy. 

3. Zakres wykonania umowy oraz wysokosc wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, ustala  
z wykonawca wystepujacy z wnioskiem o realizacje. 

§ 156.  

1. Za nadzór nad realizacja umowy przez wykonawce odpowiedzialny jest wystepujacy z wnioskiem  
o realizacje. 

2. W przypadku stwierdzenia, ze wykonawca realizuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami, 
wystepujacy z wnioskiem o realizacje niezwlocznie sporzadza na pismie informacje na ten temat  
i przekazuje ja przewodniczacemu komisji. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, winna zawierac w szczególnosci: 
1) wskazanie umowy, której dotyczy (strony umowy, data zawarcia, numer rejestru umów Zakladu, 

przedmiot umowy); 
2) wskazanie postanowienia (postanowien) umowy, które zostalo naruszone przez wykonawce oraz 

zakres naruszenia; 
3) faktyczne lub prawdopodobne przyczyny naruszenia umowy; 
4) skutki, które moga powstac dla Zakladu oraz osób trzecich w zwiazku z naruszeniem postanowien 

umowy; 
5) wnioski i propozycje dotyczace naprawienia szkód powstalych z tytulu naruszenia postanowien 

umowy; 
6) wnioski oraz propozycje dotyczace dalszej realizacji umowy. 

4. Przewodniczacy komisji, po zapoznaniu sie z informacja, o której mowa w ust. 2, sporzadza  
i przedklada Zarzadowi propozycje co do dalszej realizacji umowy oraz ewentualnego dochodzenia 
roszczen z tytulu naruszenia jej postanowien. 

 

VIII. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW 

§ 157.  

1. Wobec tresci ogloszenia o zamówieniu, czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku postepowania 
oraz w przypadku zaniechania przez zamawiajacego czynnosci, do której jest obowiazany na podstawie 
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Ustawy, wykonawca moze wniesc pisemny protest do zamawiajacego. Przepisy § 120 ust. 1 – 3 stosuje 
sie odpowiednio. 

2. Protest wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powzial lub mógl powziac wiadomosc o 
okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem ust. 3. Protest uwaza sie za 
wniesiony z chwila, gdy doszedl on do zamawiajacego w taki sposób, ze mógl zapoznac sie z jego trescia. 

3. Protest dotyczacy tresci ogloszenia, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, takze postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi sie  
w terminie:  
1) 7 dni od dnia publikacji ogloszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzedu 
Zamówien Publicznych – jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza niz kwoty okreslonej w krajowych 
przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005; 

2) 14 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej  
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jezeli 
wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych 
na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje sie. 

4. Jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie innym niz przetarg nieograniczony protest dotyczacy 
postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi sie w terminie 7 dni od dnia doreczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie pózniej niz: 
1) 3 dni przed uplywem terminu skladania ofert – jezeli wartosc zamówienia jest mniejsza  

niz kwoty okreslonej w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) 
nr 1564/2005; 

2) 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert – jezeli wartosc zamówienia jest równa  
lub przekracza kwote okreslona w krajowych przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia 
Komisji (WE) nr 1564/2005 

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje sie. 

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczacego tresci ogloszenia lub postanowien specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamawiajacy moze przedluzyc termin skladania ofert. 

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

7. Przewodniczacy komisji odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony. 

8. Protest powinien wskazywac oprotestowana czynnosc lub zaniechanie zamawiajacego, a takze zawierac 
zadanie, zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych 
wniesienie protestu.  

§ 158.  

1. W przypadku wniesienia protestu po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwiazania oferta ulega 
zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu. 

2. O zawieszeniu biegu terminu zwiazania oferta przewodniczacy komisji informuje niezwlocznie 
wykonawców, którzy zlozyli oferty. 

3. Zamawiajacy w dowolnym czasie, jednak nie pózniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci wadiów, 
wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postepowania, do przedluzenia waznosci wadium lub 
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wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zwarcia umowy, po 
ostatecznym rozstrzygnieciu protestu. 

4. Kopie wniesionego protestu przewodniczacy komisji przekazuje niezwlocznie wykonawcom 
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszcza ja równiez na stronie internetowej, 
na której jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawców do wziecia udzialu w postepowaniu 
toczacym sie w wyniku wniesienia protestu. 

5. Uczestnikami postepowania protestacyjnego staja sie takze wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu, 
którzy maja interes prawny w tym, aby protest zostal rozstrzygniety na korzysc jednej ze stron, i którzy 
przystapili do postepowania: 
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4; 
2) do uplywów terminów, o których jest mowa w § 157 ust. 3, jezeli protest dotyczy tresci ogloszenia 

lub w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego takze postanowien specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

6. Wykonawca zglasza przystapienie do postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu 
wskazujac swój interes prawny w przystapieniu i okreslajac swoje zadanie w zakresie zarzutów zawartych 
w protescie. Zgloszenie przystapienia wnosi sie do zamawiajacego przekazujac jednoczesnie jego kpie 
wykonawcy wnoszacemu protest. 

7. Wykonawca wnoszacy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 4 nie moga korzystac ze 
srodków ochrony prawnej na czynnosci zamawiajacego wykonane zgodnie z ostatecznym 
rozstrzygnieciem protestu zapadlym w postepowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia protestu. 

8. Wykonawca wnoszacy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 4 nie moga nastepnie wniesc 
protestu, powolujac sie na te same okolicznosci. 

§ 159.  

1. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu zamawiajacy nie moze zawrzec umowy. 

2. Protest jest ostatecznie rozstrzygniety: 
1). jezeli nie przysluguje odwolanie – wraz z rozstrzygnieciem przez zamawiajacego protestu lub  

z uplywem terminu na jego rozpatrzenie; 
2). Jezeli nie wniesiono odwolania -  z uplywem terminu do wniesienia odwolania; 
3). w przypadku wniesienia odwolania: 

a) z dniem doreczenia postanowienia konczacego postepowanie odwolawcze albo wyroku zespolu 
arbitrów albo 

b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przez sad 
okregowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1 Ustawy, albo z uplywem terminu do wniesienia skargi, 
o którym mowa w art. 195 ust. 2 Ustawy, jezeli wartosc zamówienia dla robót budowlanych jest 
równa lub przekracza wyrazona w zlotych równowartosc kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub 
uslug – 10 000 000 euro. 

3. Na wniosek zamawiajacego Prezes Urzedu Zamówien Publicznych, w drodze decyzji administracyjnej, 
moze wyrazic zgode na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnieciem protestu, jezeli ze wzgledów 
spolecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wczesniej nie 
mozna bylo przewidziec, a nie wynikla ona z winy zamawiajacego. 

4. Projekt wniosku, o którym mowa w ust. 3, sporzadza przewodniczacy komisji i przedstawia  
go Zarzadowi. 
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§ 160.  

1. Komisja rozstrzyga jednoczesnie wszystkie protesty dotyczace: 
1) tresci ogloszenia, 
2) postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
3) wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty – w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogloszenia i zapytania o cene, 

4) wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert  
i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, 
negocjacji z ogloszeniem, dialogu konkurencyjnego 

- w terminie 10 dni od uplywu ostatniego z terminów na wniesienie protestów 

2. Protest inny, niz wymieniony w ust. 1 zamawiajacy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 

3. Brak rozstrzygniecia protestu w terminach, o których jest mowa w ust. ust 1 i 2 uznaje sie  
za oddalenie protestu. 

4. Podpisane przez Zarzad rozstrzygniecie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem  
o sposobie i terminie wniesienia odwolania przewodniczacy komisji przekazuje jednoczesnie  podmiotowi, 
który wniósl protest, oraz wykonawcom, którzy przylaczyli sie do protestu, a jezeli protest dotyczy tresci 
ogloszenia lub postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia trybie przetargu 
nieograniczonego, zamieszcza równiez na stronie internetowej, na której jest udostepniana. 

5. W przypadku uwzglednienia protestu zamawiajacy powtarza oprotestowana czynnosc lub dokonuje 
czynnosci bezprawnie zaniechanej. 
1) niezwlocznie – jezeli uwzglednil wszystkie zgloszone zadania; 
2) po ostatecznym rozstrzygnieci protestu – jezeli co najmniej jedno ze zgloszonych zadan zostalo 

uwzglednione. 

6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynnosci, przewodniczacy komisji informuje niezwlocznie wszystkich 
wykonawców. 

 

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE 

§ 161.  

Do prowadzenia korespondencji o charakterze informacyjnym pomiedzy Zakladem a dostawcami  
i wykonawcami ubiegajacymi sie o udzielenie zamówienia upowazniony jest przewodniczacy komisji. 

§ 162.  

Ogloszenia, o których mowa w Regulaminie, przekazywane Prezesowi Urzedu Zamówien Publicznych oraz 
Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich sporzadza sie wedlug wzorów okreslonych przez 
Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporzadzenia. 


