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I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Niniejszy regulaminu udzielania zamówien niebedacych zamówieniami publicznymi, zwany dalej 
„Regulaminem”, okresla zasady i tryb udzielania przez Zaklad Energetyki Cieplnej Spólka z o.o.  
w Pabianicach zamówien na dostawe mialu energetycznego dla potrzeb produkcji przez Zaklad 
Energetyki Cieplnej Spólka z o. o. w Pabianicach energii cieplnej. 

2. Regulamin okresla równiez kompetencje osób wlasciwych w sprawach zamówien oraz procedury 
stosowane w postepowaniu o zamówienie, a takze tryb rozpatrywania protestów 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 lub 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) 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); 
7) Ofercie czesciowej – nalezy przez to rozumiec oferte przewidujaca, zgodnie z trescia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wykonanie czesci zamówienia; 
8) 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; 

9) 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; 

10) 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. 1i nastepne). 

§ 3.  

Regulamin stosuje sie do zamówien na dostawy mialu energetycznego, niebedacej zamówieniem publicznym w 
rozumieniu przepisów Prawa zamówien publicznych, oplacanych ze srodków wlasnych Zakladu. 
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II. KOMISJA 

§ 4.  

1. W Zakladzie dziala komisja, której tryb i zasady powolywania reguluje zalacznik nr 7  
do Zarzadzenia nr 9/2006 Prezesa Zarzadu Zakladu Energetyki Cieplnej Spólka z o. o.  
w Pabianicach z dnia 29 maja 2006 roku. 

2. Pracami komisji kieruje przewodniczacy komisji. 

§ 5.  

Komisja realizuje swoje zadania z uwzglednieniem postanowien: 
1) niniejszego Regulaminu, 
2) wewnetrznych przepisów i procedur obowiazujacych w Zakladzie. 

§ 6.  

1. Czlonek komisji podlega wylaczeniu z postepowania o udzielenia zamówienia, jezeli: 
1) ubiega sie o udzielenie tego zamówienia; 
2) pozostaje w zwiazku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest zwiazany 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 pozostawal w stosunku 
pracy lub zlecenia z wykonawca lub byl czlonkiem organów zarzadzajacych lub organów nadzorczych 
wykonawców ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia; 

4) pozostaje z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzic uzasadnione 
watpliwosci co do bezstronnosci jego osoby; 

5) zostal prawomocnie skazany 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, najpózniej w dzien po otwarciu ofert, pisemne oswiadczenie o braku lub istnieniu okolicznosci, o 
których mowa w ust. 1. Przewodniczacy komisji sklada oswiadczenie na rece Zarzadu, a pozostale osoby 
na rece przewodniczacego komisji. Wzór oswiadczenia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

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

 
 

III. PRZYGOTOWANIE POSTEPOWANIA 

§ 7.  

1. Wniosek o realizacje zamówienia sporzadza wlasciwy kierownik jednostki organizacyjnej Zakladu. 
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2. Wniosek o realizacje winien byc sporzadzony na formularzu stanowiacym zalacznik nr 5  
do Zarzadzenia nr 9/2006 Prezesa Zarzadu Zakladu Energetyki Cieplnej Spólka z o. o.  
w Pabianicach z dnia 29 maja 2006 roku. 

 

§ 8.  

Wniosek o realizacje winien zawierac w szczególnosci: 
1) oznaczenie jednostki organizacyjnej, na rzecz której ma byc realizowane zamówienie; 
2) przedmiot zamówienia; 
3) wartosc zamówienia; 
4) czas i harmonogram realizacji zamówienia; 
5) wymagany termin rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamówienia; 
6) date oraz podpis sporzadzajacego wystapienie. 

§ 9.  

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. Wówczas opisowi przedmiotu zamówienia winny towarzyszyc slowa „lub równowazne”. 

§ 10.  

Podstawa ustalenia wartosci zamówienia jest calkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,  
bez podatku od towarów i uslug, ustalone z nalezyta starannoscia. 

§ 11.  

1. Wystepujacy z wnioskiem o realizacje dokonuje ustalenia wartosci zamówienia nie wczesniej niz 
3 miesiace przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia. 

2. Jezeli po ustaleniu wartosci zamówienia nastapila zmiana okolicznosci majacych wplyw na dokonane 
ustalenie, wystepujacy z wnioskiem o realizacje 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 stanowiacego podstawe przeliczania wartosc zamówien publicznych ustalany w 
drodze rozporzadzenia przez prezesa rady ministrów.  

§ 12.  

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; 
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3) opis przedmiotu zamówienia; 
4) termin wykonania zamówienia; 
5) opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych 

warunków; 
6) informacje o oswiadczeniach i dokumentach, 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, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej 
zamawiajacego, jezeli zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie droga elektroniczna; 

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

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

umowy w sprawie zamówienia; 
16) istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie 

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

17) informacje o dostepnosci Regulaminu oraz pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych 
wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia. 

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

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

§ 13.  

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 wniosek posiada braki uniemozliwiajace realizacje zamówienia zgodnie z okreslonymi wymogami. 
Wystepujacy z wnioskiem o realizacje winien niezwlocznie uzupelnic braki wskazane przez przewodniczacego 
komisji. 

 
 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

§ 14.  

Dostawa mialu energetycznego bedzie realizowana w wyniku przeprowadzonego postepowania  
w trybie przetargu nieograniczonego z dogrywka - licytacja. 

§ 15.  
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1. Zamawiajacy wszczyna postepowanie, zamieszczajac ogloszenie o zamówieniu w miejscu publicznie 
dostepnym w siedzibie Zakladu oraz na wlasnej stronie internetowej Zakladu. 

2. Ogloszenie, o którym mowa w § 15 ust. ust. 1 niniejszego Regulaminu, przewodniczacy komisji publikuje 
po zatwierdzeniu ich tresci przez Zarzad.  

3. Przewodniczacy komisji, za zgoda Zarzadu, moze opublikowac ogloszenie o zamówieniu równiez  
w inny sposób. 

 

 

§ 16.  

1. Ogloszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 15 ust. 1, zawiera co najmniej: 
1) nazwe (firme) i adres zamawiajacego; 
2) okreslenie trybu zamówienia; 
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia; 
4) opis przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o mozliwosci 

skladania ofert czesciowych; 
5) termin wykonania zamówienia; 
6) opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych 

warunków; 
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
8) informacje na temat wadium; 
9) miejsce i termin skladania ofert; 
10) termin zwiazania oferta, 
11) informacje o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej  
12) informacje, ze zamówienie, którego dotyczy ogloszenie, nie jest zamówieniem publicznym  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych  
(Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 z pózniejszymi zmianami). 

2. Tresc ogloszenia o zamówieniu redaguje sekretarz komisji, a zatwierdza Zarzad.  

§ 17.  

1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia udostepnia sie na wlasnej stronie internetowej Zakladu. 

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. 

3. Cene specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustala przewodniczacy komisji, uwzgledniajac koszty 
jej przygotowania, druku, przekazania oraz inne koszty poniesione przez zamawiajacego  
w zwiazku z przygotowaniem i udostepnieniem specyfikacji. 

§ 18.  

1. Zamawiajacy wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego na przygotowanie i 
zlozenie oferty, z tym, ze termin ten nie moze byc krótszy niz 14 dni od dnia ogloszenia. 

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zarzadu, termin skladania ofert, o którym mowa w ust. 1, moze 
zostac skrócony do 3 dni. 
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§ 19.  

Wykonawca wraz z oferta winien zlozyc oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu oraz 
dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunków. 

§ 20.  

1. Zamawiajacy zada od wykonawców wniesienia wadium. 

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

3. Zamawiajacy, okresla kwote wadium w wysokosci 1 % wartosci zamówienia, zaokraglonej do pelnych 
tysiecy zlotych w góre. 

4. 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). 

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

§ 21.  

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

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 na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawce. 

5. Wadium zostaje zatrzymane przez zamawiajacego, jezeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana: 
1) odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach okreslonych w ofercie; 
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie 

wykonawcy. 
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V. POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zasady ogólne  

§ 22.  

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). 

§ 23.  

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. 

3. Zamówienia udziela sie wylacznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. 

§ 24.  

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

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

§ 25.  

1. Przewodniczacy komisji, w terminie 3 dni od otrzymania wniosku o realizacje, sporzadza  
i przedklada Zarzadowi do akceptacji wniosek dotyczacy wszczecia postepowania  
o udzielenie zamówienia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierac nastepujace informacje dotyczace zamówienia: 
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; 
7) ocene poprawnosci wystapienia o zamówienie; 
8) uzasadnienie wniosku wraz ze stwierdzeniem, ze proponowany tryb udzielenia zamówienia jest zgodny 

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

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dolacza sie kopie wniosku o realizacje oraz specyfikacje istotnych 
warunków zamówienia oraz ogloszenie. 

§ 26.  
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Przewodniczacy komisji, niezwlocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w § 25, rozpoczyna 
postepowanie majace doprowadzic do wylonienia wykonawcy, któremu powierzona zostanie realizacja 
zamówienia. 

 

§ 27.  

1. Wykonawca moze zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiajacy jest obowiazany niezwlocznie udzielic wyjasnien, chyba,  
ze prosba o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynela do zamawiajacego na mniej niz 3 dni przed terminem 
skladania ofert.  

2. W przypadku, o którym jest mowa w § 18 ust. 2 niniejszego Regulaminu termin, o którym jest mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu wynosi 1 dzien. 

3. Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tresc wyjasnienia wszystkim wykonawcom, którym doreczono 
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania zródla zapytania. Tresc wyjasnien 
publikowana jest równiez na wlasnej stronie internetowej Zakladu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej 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 zamawiajacy przekazuje 
niezwlocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 
Tresc modyfikacji publikowana jest równiez na wlasnej stronie internetowej Zakladu. 

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

§ 28.  

W postepowaniu o udzielenie zamówienia mozna zadac od wykonawców wylacznie oswiadczen  
i dokumentów niezbednych do przeprowadzenia postepowania, wskazanych w ogloszeniu  
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 29.  

1. Zamawiajacy moze zadac od wykonawcy dokumentów potwierdzajacych spelnianie warunków udzialu w 
postepowaniu, okreslonych w § 31. 

2. Zamawiajacy wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie zlozyli dokumentów 
potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu w postepowaniu, do uzupelnienia tych dokumentów w 
wyznaczonym terminie, chyba ze mino ich uzupelnienia konieczne byloby uniewaznienie postepowania. 

§ 30.  

1. W prowadzonym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i 
wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub droga elektroniczna. 

2. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem, droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 
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3. Wybrany sposób przekazywania dokumentów oraz informacji, o których mowa w ust. 1, nie moze 
ograniczac konkurencji. 

 

2. Wykonawcy 

§ 31.  

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 potencjal techniczny, a takze dysponuja 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 na podstawie § 32 niniejszego 

Regulaminu. 

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

§ 32.  

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy: 
1) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania; 
2) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów 

potwierdzajacych spelnianie tych warunków; 
3) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na 

przedluzenie okresu zwiazania oferta. 

2. Zamawiajacy zawiadamia niezwlocznie wszystkich wykonawców o wykluczeniu z postepowania o 
udzielenie zamówienia danego wykonawcy, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona. 

§ 33.  

1. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub 
czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie § 32 niniejszego Regulaminu, zamawiajacy moze 
zadac (poprzez stosowne zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) nastepujacych 
dokumentów: 
1) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji 

dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do 
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem 
terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub 
skladania ofert; 

2) koncesji, zezwolenia lub licencji, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania koncesji, zezwolenia 
lub licencji na podjecie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym zamówieniem; 

3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed 
uplywem terminu skladania ofert; 
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4) aktualnych zaswiadczen wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu 
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych 
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego 
organu – wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. 

2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajacego warunku posiadania przez wykonawce niezbednej 
wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, zamawiajacy moze zadac nastepujacych dokumentów: 
1) informacji na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebnosci personelu 

kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalnosci jest 
krótszy – w tym okresie, jezeli przedmiotem zamówienia sa roboty budowlane lub uslugi; 

2) wykazu osób i podmiotów, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu 
wykonywanych przez nich czynnosci; 

3) wykazu wykonanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest 
krótszy – w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz zalaczenia dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane 
nalezycie; 

3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajacego warunku znajdowania sie przez wykonawce w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, zamawiajacy moze zadac 
nastepujacych dokumentów: 
1) sprawozdania finansowego albo jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowosci równiez z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu lub 
jego czesci, a w przypadku wykonawców niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finanso-
wego, innych dokumentów okreslajacych obroty, zysk oraz zobowiazania i naleznosci – za okres nie 
dluzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – za ten okres; 

2) informacji banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, w którym wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc 
kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania 
ofert; 

3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci. 

4. W celu potwierdzenia ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez 
zamawiajacego, zamawiajacy moze zadac w szczególnosci zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do 
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze dostarczane  produkty odpowiadaja okreslonym normom lub 
specyfikacjom technicznym; 

5. Dokumenty skladane sa w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez 
wykonawce. W przypadku skladania elektronicznych kopii dokumentów powinny byc one opatrzone 
przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu 
wylacznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci 
co do jej prawdziwosci. 
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7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, 
poswiadczonym przez wykonawce. Tlumaczenie nie jest wymagane, jezeli zamawiajacy wyrazil zgode na 
skladanie ofert w innym jezyku niz polski. 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty 

§ 34.  

1. Wykonawca moze zlozyc jedna oferte. 

2. Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej albo, za zgoda Zamawiajacego,  
w postaci elektronicznej. 

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

§ 35.  

1. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac oferte. 

2. Oferte zlozona po terminie zamawiajacy zwraca bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. Zwrot oferty winien byc dokonany listem poleconym lub  
w inny udokumentowany sposób. 

§ 36.  

1. Wykonawca jest zwiazany oferta do uplywu terminu okreslonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jednak nie krócej niz 60 dni. 

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze zwrócic sie do wykonawców  
o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu zwiazania oferta o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 30 
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. 

§ 37.  

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

2. Otwarcie 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. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, bezposrednio przed otwarciem przewodniczacy komisji moze podac 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, warunków platnosci zawartych w ofertach. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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§ 38.  

1. W toku badania i oceny ofert komisja moze zadac od wykonawców wyjasnien dotyczacych tresci 
zlozonych ofert.  

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

§ 39.  

Komisja 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; 

§ 40.  

1. Komisja odrzuca oferte, jezeli: 
1) jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

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

lub; 
5) zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mozna poprawic na podstawie § 39, lub 

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

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

2. Zamawiajacy zawiadamia równoczesnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podajac 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

§ 41.  

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

2. Komisja, oceniajac wyjasnienia, bierze pod uwage obiektywne czynniki, w szczególnosci oszczednosc 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiazania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki 
wykonywania zamówienia dostepne dla wykonawcy. 

3. Komisja odrzuca oferte wykonawcy, który nie zlozyl wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien 
potwierdza, ze oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

§ 42.  

1. Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postepowania oraz których oferty nie zostaly odrzucone, 
zamawiajacy zaprasza do drugiej tury postepowania – licytacji ustnej. 
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2. Zaproszenie do licytacji przekazywane jest w formie pisemnej. W zaproszeniu zamawiajacy wskazuje 
termin i miejsce, w którym odbedzie sie licytacja, z zastrzezeniem iz termin licytacji zostanie wyznaczony 
miedzy 2 a 5 dniem od daty wyslania przez zamawiajacego zaproszenia. 

3. Licytacja prowadzona bedzie jednoetapowo (jedna tura). Przedmiotem licytacji jest cena oferty. 

4. Licytacja ma doprowadzic do wyboru oferty o najnizszej cenie. 

5. Licytacje prowadzi przewodniczacy komisji w obecnosci pozostalych czlonków komisji.  

6. Licytacje rozpoczyna sie od najnizszej ceny oferty sposród wykonawców zaproszonych do udzialu w 
licytacji. 

7. Zamawiajacy ustala postapienie licytacji w wysokosci 0,5% ceny najnizszej oferty zaokraglonej do 
pelnych zlotych w góre. 

8. Licytacje uwaza sie za zakonczona, w przypadku niestawienia sie zaproszonych do udzialu w licytacji lub 
braku kolejnych zgloszen w toku prowadzonej licytacji mimo trzykrotnego wezwania prowadzacego 
licytacje (przewodniczacego komisji) do zglaszania kolejnych licytowanych cen ofert. 

9. Z przeprowadzonej licytacji sekretarz komisji sporzadza protokól. 

10. W przypadku, mimo otrzymania pisemnego zaproszenia do udzialu w licytacji, niestawienia sie któregos z 
zaproszonych wykonawców, uwaza sie iz podana przez nich cena oferty zostaje podtrzymana i jako taka 
bedzie podlegala dalszej klasyfikacji. 

§ 43.  

1. Komisja, na podstawie przeprowadzonej licytacji, z zastrzezeniem zapisów § 42 ust. 10 niniejszego 
Regulaminu, wybiera oferte najkorzystniejsza oraz przedstawia Zarzadowi wniosek  
o zatwierdzenie dokonanego wyboru. 

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

3. O wyborze oferty zamawiajacy zawiadamia niezwlocznie wykonawców, którzy ubiegali sie  
o udzielenie zamówienia, podajac nazwe (firme) i adres wykonawcy, którego oferte wybrano, oraz jej 
cene.  

4. Stosowne ogloszenia zamieszcza sie na tablicy ogloszen w siedzibie zamawiajacego oraz na wlasnej 
stronie internetowej Zakladu. 

§ 44.  

1. Zarzad, na wniosek komisji, moze uniewaznic postepowanie o udzielenie zamówienia, jezeli: 
1) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, która zamawiajacy moze przeznaczyc  

na sfinansowanie zamówienia; 
3) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie 

zamówienia nie lezy w interesie zamawiajacego, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec; 
4) postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie zamówienia. 

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy zawiadamia równoczesnie 
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

3. Stosowne ogloszenia zamieszcza sie na tablicy ogloszen w siedzibie zamawiajacego oraz na wlasnej 
stronie internetowej Zakladu. 
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4. Dokumentowanie postepowan 

§ 45.  

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, 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 ofertach; 
7) termin skladania ofert;  
8) miejsce i termin otwarcia ofert; 
9) informacje o spelnianiu przez wykonawców warunków udzialu w postepowaniu; 
10) liste wykonawców wykluczonych z postepowania; 
11) liste wykonawców, których oferty zostaly odrzucone, w tym z powodu razaco niskich cen; 
12) streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert; 
13) informacje o przeprowadzonej licytacji 
14) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty; 
15) date i powody uniewaznienia postepowania o udzielenie zamówienia; 
16) informacje o wniesionych protestach oraz ich rozstrzygnieciach; 
17) termin zakonczenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku postepowania; 
18) informacje o dokonaniu czynnosci nowych lub czynnosci powtórzonych oraz termin zakonczenia 

prac komisji przetargowej i ostatecznego wyniku postepowania; 
19) informacje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

2. Protokól podpisuja wszyscy czlonkowie komisji, natomiast osoba sporzadzajaca protokól parafuje kazda 
strone protokolu. 

3. 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. 

4. Po podpisaniu przez komisje, przewodniczacy komisji przedklada protokól Zarzadowi  
do zatwierdzenia. 

5. Zamawiajacy umozliwia wykonawcom sporzadzenie w siedzibie Zakladu kserokopii  
lub odpisów protokolu. 

6. Wzór protokolu stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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§ 46.  

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. 

 
 

VI. UMOWA 

§ 47.  

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamówienia 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 
zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert,  
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przeslanki, o których mowa w § 44 ust. 1. 

§ 48.  

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

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

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

4. 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. 

5. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamówienia zawarte  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 49.  

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 tresc umowy. 

2. Umowe w imieniu Zakladu podpisuje Zarzad lub osoba upowazniona przez Zarzad. 

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

§ 50.  
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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 rejestru umów okreslony przez Zaklad; 
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) zasady odpowiedzialnosci stron oraz podzialu ryzyka zwiazanego z realizacja umowy; 
9) postanowienia dotyczace kar umownych w przypadku nieterminowej realizacji lub nienalezytego 

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

§ 51.  

1. Za merytoryczny nadzór nad realizacja umowy przez wykonawce odpowiedzialny jest pracownik Dzialu 
Zaopatrzenia i Gospodarki Materialowej. 

2. W przypadku stwierdzenia, ze wykonawca realizuje umowe niezgodnie z jej postanowieniami, pracownik 
Dzialu Zaopatrzenia i Gospodarki Materialowej 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW 

§ 52.  

1. Wobec czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku postepowania oraz w przypadku zaniechania 
przez Zamawiajacego czynnosci, do której jest obowiazany na podstawie niniejszego Regulaminu, 
wykonawca moze wniesc pisemny protest do zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 2. 

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 postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi sie nie pózniej niz 3 
dni przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku skrócenia terminu skladania ofert,  
o którym jest mowa w § 18 ust. 2 niniejszego Regulaminu, protest dotyczacy postanowien specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi sie nie pózniej niz 1 dzien przed uplywem terminu skladania ofert. 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

5. Zamawiajacy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 

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

§ 53.  

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 zamawiajacy informuje niezwlocznie wykonawców, którzy 
zlozyli oferty, wzywajac ich, pod rygorem wykluczenia z postepowania, do przedluzenia waznosci wadium 
lub wniesienia nowego wadium na wydluzony okres. 

3. O wniesieniu protestu oraz jego tresci i zarzutach zamawiajacy zawiadamia niezwlocznie  Zarzad oraz 
wykonawców uczestniczacych w postepowaniu. 

4. Uczestnikami postepowania protestacyjnego staja sie takze wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu, 
którzy przystapia do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 
3. 

5. Wykonawca, który nie przystapil do protestu, nie moze nastepnie wniesc protestu, powolujac sie na te 
same okolicznosci. 
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§ 54.  

Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu zamawiajacy nie moze zawrzec umowy. 

§ 55.  

1. Komisja rozpatruje protest oraz przedstawia Zarzadowi propozycje jego rozstrzygniecia wraz  
z uzasadnieniem nie pózniej niz w terminie 3 dni od dnia wniesienia protestu. 

2. Brak rozstrzygniecia protestu w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia uznaje sie za oddalenie protestu. 

3. Podpisane przez Zarzad rozstrzygniecie protestu wraz z jego uzasadnieniem przewodniczacy komisji 
przekazuje podmiotowi, który wniósl protest, oraz wykonawcom, którzy przylaczyli sie do protestu. 

4. W przypadku uwzglednienia protestu zamawiajacy podejmuje decyzje o powtórzeniu oprotestowanej 
czynnosci lub o dokonaniu czynnosci zaniechanej. 

5. O powtórzeniu lub dokonaniu czynnosci, o której mowa w ust. 4, zamawiajacy informuje niezwlocznie 
wszystkich wykonawców. 


