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                                                                     Rozdział 1   

                                                            Postanowienia ogólne  

 

                                                                         § 1 

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie na 

dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

                                                                         § 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia          

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.),    

2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na 

podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji 

zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację,    

3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który zgodnie               

z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, 

z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego, 

4) komisji przetargowej - należy przez to rozumieć komisję powołaną zarządzeniem 

wewnętrznym przez kierownika zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę: 

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się 

do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie 

działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena 

lub koszt jest stała albo 

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt, 

6) regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,  

7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie                     

i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za 

pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, 

8) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów        

o finansach publicznych,  

9) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy,  

10) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwaną zamiennie PZP,  

11) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, łącznie z wartością przewidywanych zamówień 

uzupełniających, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością według zasad określonych 

w PZP,  

12) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

13) zamawiającym - należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie,    

14) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 

zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 

15) zamówieniach sektorowych -należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 

132 ust. 1 PZP. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18109812%23art(3)ust(1)pkt(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/18109812%23art(3)ust(2)
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                                                                          § 3 

 

1. Zamawiający stosuje Regulamin do:  

1) udzielania zamówień będących w bezpośrednim związku funkcjonalnym z działalnością 

sektorową zamawiającego, jeśli ich wartość: 

a) w przypadku dostaw lub usług - przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 

euro, a nie przekracza równowartości kwoty 418 000 euro, 

b) w przypadku robót budowlanych – przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro,     

a nie przekracza równowartości 5 225 000 euro, 

2) udzielania wszelkich zamówień, innych niż określone w pkt 1, jeśli ich równowartość wyrażona 

w złotych nie przekracza kwoty 30 000 euro.      

2. Zamawiający stosuje PZP do: 

1) udzielania zamówień będących w bezpośrednim związku funkcjonalnym z działalnością 

sektorową Zamawiającego, jeśli ich wartość: 

a) w przypadku dostaw lub usług – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 418 000 euro,  

b) w przypadku robót budowlanych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 5 225 000 euro, 

2) udzielania wszelkich zamówień, innych niż określone w ust. 2 pkt 1, jeśli ich równowartość 

wyrażona w złotych jest równa lub przekracza kwotę 30 000 euro.      

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, kierownik zamawiającego może zarządzić 

przeprowadzenie postępowania i udzielenia zamówienia według ust. 2. 

 

 

                                                                    Rozdział 2 

                                                           Komisja przetargowa 

 

                                                                         § 4 

 

1. Kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do przygotowania                         

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. W przypadkach odstąpienia od powołania Komisji przetargowej, kierownik zamawiającego 

wskazuje osobę lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia 

oraz określa sposób prowadzenia postępowania zapewniający sprawność udzielania zamówień. 

3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania                

i przeprowadzenia określonych postępowań.  

4.  Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym    

w szczególności do: 

1) oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

2) badania i oceny ofert, 

3) przedstawiania kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia wykonawcy,  

4)  przedstawiania kierownikowi zamawiającego propozycji odrzucenia oferty, 

5) przedstawiania kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty,       

6) wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

7) wystąpienia z wnioskiem do kierownika zamawiającego o powołanie biegłych.  

5. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje zarządzeniem wewnętrznym kierownik 

zamawiającego.  

6. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.  

7. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 5, kierownik zamawiającego określa organizację, skład, 

tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, poprzez wyznaczenie 

przewodniczącego komisji przetargowej oraz sekretarza i pozostałych członków, mając na celu 

zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizację odpowiedzialności jej członków za 
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wykonywane czynności oraz przejrzystość jej prac.  

8. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik 

zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać 

biegłych.  

 

                                                                          § 5 

 

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie      

o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1. PZP. Przed odebraniem 

oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, 

uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

2. Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie 

uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami 

zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik 

postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 PZP, odbiera od 

tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 PZP. 

Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności 

w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

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

wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 

PZP, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających 

na wynik postępowania.  

4. Kierownik zamawiającego w miejsce członka komisji przetargowej, podlegającego wyłączeniu, 

może powołać nowego.  

  

                                                                         § 6 

 

1. Pracami komisji przetargowej kieruje i sprawuje nad nimi nadzór przewodniczący komisji. 

2. Do obowiązków przewodniczącego komisji przetargowej należy w szczególności: 

1) wyznaczenie terminów i miejsc posiedzeń komisji przetargowej, 

2) prowadzenie posiedzeń komisji przetargowej, 

3) w przypadku publicznej sesji otwarcia ofert, dokonanie sprawdzenia, czy oferty zostały złożone 

w terminie oraz, czy osoby reprezentujące wykonawców posiadają pełnomocnictwa do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawców,  

4) dokonanie podziału prac pomiędzy członków komisji przetargowej, 

5) nadzór nad prawidłowością dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, 

6) informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami komisji 

przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Do obowiązków sekretarza komisji przetargowej należy w szczególności: 

1) prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,  

2) obsługa techniczno-organizacyjna prac komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym sporządzenie protokołu z posiedzeń komisji przetargowej. 

4. Do obowiązków członka komisji przetargowej należy w szczególności: 

1) aktywne uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, 

2) wykonywanie zadań wyznaczonych przez przewodniczącego komisji przetargowej, 

5. Dla zachowania ważności czynności podejmowanych przez komisję przetargową wymagana jest 

obecność 2/3 jej składu.   
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                                                                   Rozdział 3 

                                                    Zasady udzielania zamówień 

  

                                                                        § 7 

 

1.  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie              

z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów       

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Przepis stosuje się 

odpowiednio do konkursu. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będą każdorazowo prowadzone w oparciu      

o tak ustalane przez zamawiającego kryteria, przy uwzględnieniu specyfiki przedmiotu zamówienia, 

aby zachować zasadę wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny, przy jednoczesnym             

zachowaniu zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań 

 

 

                                                                    Rozdział 4 

                                               Tryby i warunki udzielania zamówień  

 

                                                                         § 8 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w jednym z niżej wymienionych 

trybów: 

1) przetargu nieograniczonego - to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 

publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, 

2) przetargu ograniczonego - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne 

ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału                           

w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert, 

3) negocjacji z ogłoszeniem - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu 

o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do 

składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert, 

4) dialogu konkurencyjnego – to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu 

o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie 

zaprasza ich do składania ofert, 

5) negocjacji bez ogłoszenia – to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje 

warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami,          

a następnie zaprasza ich do składania ofert, 

6) zamówienia z wolnej ręki – to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela 

zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą,   

7) zapytania o cenę - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie         

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(8)_1?pit=2017-01-02
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o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert, 

8) partnerstwa innowacyjnego - to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 

publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału 

w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do 

składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych 

niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych, 

9) licytacji elektronicznej - to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych          

w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty 

(postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.  

2. Decyzję o wyborze trybu udzielenia zamówienia podejmuje kierownik zamawiającego.   

3. Dział prowadzący postępowanie o udzielenia zamówienia, a w przypadku powołania komisji 

przetargowej, komisja przetargowa określa warunki prowadzenia postępowania w sposób 

indywidualny dla każdego zamówienia na etapie opracowania dokumentacji przetargowej.   

4. Przy określaniu warunków prowadzenia postępowania, można korzystać z procedur zawartych      

w PZP. 

 

 

                                                                   Rozdział 5 

                                                       Zamawiający i wykonawcy 

 

                                                                         § 9 

 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 

r., poz. 380 z późń. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.. 

 

                                                                         § 10 
 

1. Zamawiający może: 

1) zobowiązać wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im   

w toku postępowania o udzielenie zamówienia,

2) żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 25 ust. 2 PZP, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków,

3) odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów lub 

oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących           

z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy        

o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje 

się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu            

o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu          

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5) odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których 

zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, jeżeli stosowne 

zastrzeżenie zostało zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest 

wszczynane za pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

6) wymagać złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu 

elektronicznego do oferty albo dopuścić taką możliwość.

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono dwie lub więcej 

ofert o takiej samej cenie lub przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, a w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidziano odrzucenia oferty zgodnie 

z ust. 1 pkt 4, zamawiający wybiera ofertę, która nie mogłaby zostać odrzucona na podstawie ust. 1 

https://sip.lex.pl/#/dokument/68413980
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pkt 4. Ceny przedstawione w ofertach są takie same, jeżeli różnica między ceną najkorzystniejszej 

oferty a cenami innych ofert, które nie mogłyby zostać odrzucone na podstawie ust. 1 pkt 4, nie 

przekracza 3%. 

 

                                                                         § 11 
 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

kierownik zamawiającego.  

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także 

inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane 

z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie 

wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w rozdziale 1 działu II PZP, 

pracownikom zamawiającego. 

 

                                                                         § 12 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego        

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki 

dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 

minimalne poziomy zdolności.

3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to    

z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający może wymagać, aby wykonawcy 

byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do 

dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych 

zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające          

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

(Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.), lub aby spełniali inne wymogi określone       

w tych załącznikach. 

5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:

1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny 

roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem,

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych 

wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań,

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić 

minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału 

technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 

ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 5 Regulaminu. 

8. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,             

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych,

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 PZP z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą          

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki          

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa        

w pkt 5,

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności.

 

                                                                        § 13 

 

1. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

                                                                        § 14 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                         

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Postanowienia Regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,         
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o których mowa w ust. 1.  

4.  Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

 

 

 

                                                                   Rozdział 6  

                                        Przygotowanie i prowadzenie postępowania  

 

                                                                        § 15 

 

1. Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia mogą być: 

1) zapotrzebowania wewnętrzne zatwierdzone do realizacji przez kierownika zamawiającego,  

2) wnioski kierowników komórek organizacyjnych zainteresowanych realizacją danego rodzaju 

zamówienia (wzór wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu).  

2. Kierownik zamawiającego, uwzględniając wartość zamówienia oraz biorąc pod uwagę jego 

specyfikę, podejmuje decyzję odnośnie powołania komisji przetargowej lub odstąpienia od jej 

powołania, działając zgodnie z § 4 ust. 1 lub 2 Regulaminu.  

3. W przypadku powołania komisji przetargowej przygotowuje ona postępowanie o udzielenie 

zamówienia przy współudziale działu, którego dane zamówienie dotyczy. 

4. Podstawą do przygotowania i przeprowadzenia przez komisję przetargową postępowania, 

stanowi zatwierdzony przez kierownika zamawiającego wniosek o wszczęcie postępowania             

o zamówienie.  

5. W przypadku podjęcia przez kierownika zamawiającego decyzji o odstąpieniu od powołania 

komisji przetargowej i wyznaczenia osoby do realizacji danego zamówienia, w myśl § 4 ust. 2 

Regulaminu, osoba ta jest zobowiązana do dokonania rozpoznania rynku w zakresie przedmiotu 

zamówienia.  

6. Z czynności rozpoznania rynku, o których mowa w ust. 5, osoba realizująca dane zamówienie 

sporządza protokół, który powinien w szczególności zawierać:  

1) nazwisko i imię osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, 

2)  określenie przedmiotu zamówienia,  

3)  streszczenie analizy rynku w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z określeniem cen,  

4) propozycję trybu wyboru wykonawcy do realizacji danego zamówienia wraz z uzasadnieniem, 

5) uzasadnienie propozycji wyboru wykonawcy. 

7. Realizacja danego zamówienia lub zawarcie umowy z wykonawcą przez kierownika 

zamawiającego, następuje po wykonaniu czynności i zatwierdzeniu protokołu, o którym mowa        

w ust. 6.   
 

                                                                         § 16 
 

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

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania                     

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

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

konkurencję oraz przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia          

i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 
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                                                                         § 17 

 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, 

bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.  

2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów PZP zaniżać wartości 

zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 

3.  Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych 

zamówień. 

4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia 

w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia 

jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.  

5. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie art. 33 PZP. 

6. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub 

podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju 

ustalana w oparciu o kryteria z art. 34 PZP.  

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

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, 

oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.  

8. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia, zgodnie z ust. 7, nastąpiła zmiana okoliczności 

mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje 

zmiany wartości zamówienia.  

9. Podstawę do przeliczenia wartości zamówienia stanowi średni kurs złotego w stosunku do euro 

określony przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, wydawanego dla potrzeb 

zamówień publicznych.  

10. Na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu 

oraz w przypadku powołania komisji przetargowej, przygotowuje ona, w zależności od wybranego 

trybu postępowania o udzielenie zamówienia, projekty: 

1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

2)  ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, 

3) ogłoszenia o przetargu ograniczonym, 

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, a następnie zaproszenia 

wykonawców, z którymi zamawiający  będzie prowadził negocjacje, 

5) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego oraz zaproszenia do 

dialogu,   

6) zaproszenia do udziału w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

7) zaproszenia do negocjacji przy udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki, 

8) zaproszenia do udziału w trybie zapytania o cenę, 

9) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego oraz zaproszenia 

wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych,     

10) formularza na stronie internetowej w przypadku trybu licytacji elektronicznej.  

11. Wymieniona w ust. 10 pkt 1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać:

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego,

2) tryb udzielenia zamówienia,

3) opis przedmiotu zamówienia,

4) termin wykonania zamówienia,

5) warunki udziału w postępowaniu,

6) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP,

7) wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                    

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

8) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e PZP, 

przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,      
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a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,

9) wymagania dotyczące wadium,

10) termin związania ofertą,

11) opis sposobu przygotowywania ofert,

12) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

13) opis sposobu obliczenia ceny,

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

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe       

z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego,

15) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

16) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

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

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

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach,

18) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania         

o udzielenie zamówienia.

12. W przypadku gdy przepisy PZP nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia zawiera również:

1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,

2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej,

3) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 

134 ust. 6 pkt 3 PZP, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień,

4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga 

lub dopuszcza ich składanie,

5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,

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

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej,

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne 

urządzeń informatycznych,

c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej,

8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot,

9) w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, 

określenie w szczególności:

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP,

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,              

o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,

10) w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP, 

określenie w szczególności:

a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,               

o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,

11) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 PZP,
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12) w przypadku zamówień na roboty budowlane:

a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,   

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 

zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje,

13) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 

3 PZP,

14) standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP,

15) wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 PZP,

16) liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 

zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

13. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo 

przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może 

udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.   

14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż:

1) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach       

z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

16. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania 

udostępnia się na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone 

na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na 

stronie internetowej. 

17. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 

na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 PZP stosuje się odpowiednio.   

18. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian        

w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

Przepis art. 38 ust. 4a PZP stosuje się odpowiednio.  

19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz każda jej zmiana jest przekazywana przez 

przewodniczącego komisji przetargowej do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego. 
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                                                                         § 18 

 

1. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania zamawiający może opublikować odpowiednio na: 

1) na stronie internetowej zamawiającego, 

2) w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie zamawiającego - na tablicy ogłoszeń, 

3) w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

4) w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej oraz innych miejscach  

– w zależności od charakteru zamówienia. 

2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 oraz zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu            

o udzielenie zamówienia, winny zawierać informację o tym, iż jest ono prowadzone zgodnie             

z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u zamawiającego.   

    

                                                                         § 19 

 

Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium na warunkach określonych w PZP.  

 

 

                                                                    Rozdział 7  

                                                  Wybór najkorzystniejszej oferty 

 
                                                                         § 20 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 

zdanie drugie PZP.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. Ofertę wariantową 

wykonawca składa łącznie z ofertą, o której mowa w art. 82 ust. 1 PZP, jeżeli zamawiający tego 

wymaga. 

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

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.  

6. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.  

7. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu      

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

8. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty 

wadium.  

9.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

                                                                        § 21 
 

1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można 

zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

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

sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert, przewodniczący komisji przetargowej przedstawia informację: 

1) dotyczącą danego postępowania i przedmiotu zamówienia, 

2) o liczbie złożonych ofert. 
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5. Przed otwarciem każdej z ofert, komisja przetargowa sprawdza nienaruszenie opakowań 

zawierających oferty, ich zewnętrzny wygląd, opis.   

6. Przewodniczący komisji przetargowej podczas otwarcia ofert podaje: 

1) nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

2) informacje dotyczące ceny, 

3) terminy wykonania zamówienia, 

4) okres gwarancji,  

5) warunki płatności zawarte w ofertach.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych              

w ofertach.

8. Wszystkie czynności wykonywane podczas otwarcia ofert, o których mowa w ust. 3, 4, 5 i 6 

muszą być zrealizowane podczas jednego posiedzenia komisji przetargowej.   

 

                                                                         § 22 
 

1. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz ocenia, czy 

wykonawcy, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie, spełniają wymagane kryteria 

podmiotowe i przedmiotowe określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 1, komisja przetargowa dokonuje oceny ofert. 

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

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,            

z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 87 ust. 1a PZP. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

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

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

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

 

                                                                         § 23 
 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z PZP,  

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

§ 22 ust. 4 pkt 3 Regulaminu,  

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

nieuczciwej konkurencji,  

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

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

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,  

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,  

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w § 22 ust. 4 pkt 3 Regulaminu,  

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP, na przedłużenie terminu 

związania ofertą,

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium,

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, 
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11  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

                                                                         § 24 
 

1. Komisja przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

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

przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne,

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 

PZP, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników,

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia,

4) aspekty innowacyjne,

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia,

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób 

dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty      

o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

8. Propozycja komisji przetargowej o wyborze najkorzystniejszej oferty staje się ważna po 

zatwierdzeniu jej przez kierownika zamawiającego. 

 

 

                                                                         § 25 
 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
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dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7, na stronie 

internetowej, z zastrzeżeniem, iż zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa         

w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

                                                                  

                                                                         § 26 
 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek                    

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,              z 

zastrzeżeniem pkt 2 i 3,  

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert 

niepodlegających odrzuceniu,  

3)  w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski 

o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,  

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

5) w przypadkach, o których mowa w § 24 ust. 6, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej 

cenie,  

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 

postępowania o udzielenie zamówienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

3.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert,  

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 

roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty.  

5.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

6. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez 

podania przyczyn, jeśli uprawnienie to przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub zaproszeniu do złożenia oferty.  
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                                                                    Rozdział 8 

                                                     Umowy w sprawie zamówień   

  

                                                                         § 27 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu 

konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął 

termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 

wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach 

dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności 

zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 

wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w § 26 ust. 1. 

 

                                                                         § 28 

 

1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.  

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 

odrębne wymagają formy szczególnej.  

3. Każda zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania takiej formy, w jakiej zawierana 

była umowa pierwotna.  

4. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej.  

5. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  

6. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 PZP. 

7. Umowę zawiera się na czas oznaczony, z zastrzeżeniem ust. 9.  

8.  Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na 

okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności 

kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione 

zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem 

niezbędnym do ich spłaty. 

9. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy:  

1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,  

2) gazu z sieci gazowej,  

3) ciepła z sieci ciepłowniczej, 

4) licencji na oprogramowanie komputerowe.  

10. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi 
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przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

 

                                                                         § 29 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,              

w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz 

warunki wprowadzenia zmian, 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne        

i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,     

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej,

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej,

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców,

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e PZP,

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie         

w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - 

jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1 podlegają unieważnieniu. Na miejsce 

unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne              

w pierwotnym brzmieniu. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży        

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  
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                                                                        § 30 

 

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

zasadach określonych w PZP. 

 

 

                                                                    Rozdział 9 

                                                    Dokumentowanie postępowań  

                                                    

                                                                         § 31 

 

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, 

zawierający co najmniej:  

1) opis przedmiotu zamówienia, 

2) informację o trybie udzielenia zamówienia, 

3) imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

oraz powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie części zamówienia lub 

umowy ramowej, którą ten wykonawca zamierza zlecić do wykonania osobom trzecim, i jeśli jest to 

wiadome w danym momencie - imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców,

4) nazwę i adres zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów,

5) w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym:

a) imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, wykazali 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody wyboru tych 

wykonawców,

b) imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu, nie wykazali 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody ich 

niezaproszenia do udziału w postępowaniu,

6) powody odrzucenia ofert,

7) w przypadku negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu,

8) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy 

ramowej albo nie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

9) powody niedokonania podziału zamówienia na części,

10) powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej do składania ofert,

11) w przypadku gdy wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają 

z zamawiającym lub osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego w relacjach 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 PZP, informację na temat tych relacji i podjęte w związku z tym 

środki,

12) informacje dotyczące osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania 

o udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia pozostających w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 PZP i złożenia przez nie 

oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 PZP.

2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w § 17 ust. 16 

Regulaminu, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego                        

i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.  

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się 

od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski                    

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

4. Sposób oraz forma udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami następować 

będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
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protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128).  

5. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania 

umowy. 

6. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 

przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 

podobne materiały.  

7. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zgodnie z przepisami 

PZP oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r.           

w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego 

wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2016 r., poz. 2038).  

 

 

                                                                    Rozdział 10  

                                                         Środki ochrony prawnej 

 

                                                                         § 32 

 

1. Do postępowań o udzielenie zamówień przeprowadzanych na podstawie Regulaminu przepisów 

PZP dotyczących odwołań i skarg nie stosuje się.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rozstrzygnięcia kierownika zamawiającego                      

w postępowaniu o udzielenie zamówienia są ostateczne. 

 

 

                                                                   Rozdział 11 

                                                          Postanowienia końcowe 

      

                                                                         § 33 

 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia po dniu wejścia 

w życie Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz 380 z późń. zm.).    

3. Załącznik numer 1 stanowi integralną część Regulaminu.  

 

                                                                         § 34 

   

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia uchwałą zarządu spółki. 
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Załącznik Nr 1 

 

do Regulaminu udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie. 

  

 

 

                                                                                                    Kierownik Zamawiającego                       

                                                                                        w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki               

                                                                                                 Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie 

 

 

 

                                      Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie 

 

1.   Data................................ 

2.   Komórka organizacyjna.................................................... 

3.   Rodzaj zamówienia…………………………………….. 

4.   Przedmiot zamówienia...................................................... 

5.   Szacunkowa wartość zamówienia wynosi (netto) .......................... PLN 

6.   Szacunkowa wartość zamówienia wynosi (netto) .......................... EURO 

7.   Proponowany tryb postępowania .................................................................................. 

8.   Przewidywany termin realizacji zamówienia ................................................................. 

9.   Proponowane kryteria wyboru i ich znaczenie: 

 - cena      ………..% 

 -  inne (jakie ?)………………….       ………..% 

 - …………………………………  ………..% 

10. Przewidywany termin realizacji zamówienia ………………………………………. 

10. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) .....................................…………………. 

11. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy: ……………………… 

12. Informacje dodatkowe: ................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

    

 

 

 

  ...……………………                                 ………………………… 

 Akceptacja Gł. Księgowego                      Wnioskodawca                              

                                                                                    

 

Zatwierdzam: 

  

............................................................... 

Kierownik zamawiającego 

 

   

 


