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Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., zwany
dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb udzielania zamówień sektorowych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 ze zm.), tj. których wartość nie przekracza progów unijnych oraz których wartość
szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się do zamówień udzielanych w celu wykonywania
działalności sektorowej w zakresie gospodarki wodnej, której przedmiotem są:
1)

udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w
związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej;

2)

projekty dotyczące inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem że ilość
wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody
dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym;

3)

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

3. Dla zamówień, o których mowa w ust. 2,realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z
funduszy zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej, pierwszeństwo stosowania mają zapisy
wytycznych instytucji zarządzającymi projektami.. W sprawach nieuregulowanych w wytycznych
zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 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 2019 r. poz. 178), nawet
jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą;

2)

dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie,
służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym Specyfikacja Warunków
Zamówienia;
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3)

dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome,
energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności
na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez
opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

4)

drodze elektronicznej – należy przez to rozumieć prowadzenie postępowania za
pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego lub dokonywanie innych czynności
określonych w Regulaminie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

5)

kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Wodociągi Miejskie w
Radomiu Sp. z o.o lub osoby przez ten organ upoważnione;

6)

komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne (działy)
Wodociągów Miejskich w Radomiu sp. z o.o.;

7)

ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami
zamówienia, wykonanie części zamówienia;

8)

ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, odmienny niż określony przez
Zamawiającego sposób wykonania zamówienia;

9)

ofercie najkorzystniejszej – należy przez to rozumieć ofertę,która:
a) przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub innych kryteriów odnoszących się
przedmiotu do 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 gdy
cena jest stała albo
b) z najniższą ceną , gdy jedynym kryterium oceny jest cena.

10) pisemności – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów,
cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
11) platformie zakupowej – należy rozumieć system informatyczny lub inne narzędzie
elektroniczne, usprawniające i automatyzujące pracę przy rejestrowaniu i prowadzeniu
postępowań przetargowych oraz spełniające funkcję archiwizacyjną i raportującą oraz
zarządzającą obiegiem dokumentów;
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12) podmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w §35 ust.1;
13) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie
wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do
negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg
czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego,
prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego albo jego unieważnieniem, z tym, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu;
14) progi unijne - należy przez to rozumieć kwoty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.);
15) protokole postępowania – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez
zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia;
16) przedmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub
opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia;
17) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w
załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do
rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z
późn. zm.5), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, lub obiektu budowlanego, a
także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
18) stronie internetowej – należy przez to rozumieć ogólnie dostępną stronę internetową
Zamawiającego - www.woda.radom.pl;
19)

SWZ – należy przez to rozumieć Specyfikacje Warunków Zamówienia - podstawowy
dokument zamówienia, zawierający niezbędne dla Wykonawców informacje pozwalające
na złożenie oferty zgodnej z wymogami Zamawiającego
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20) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) lub faks;
21) udzieleniu zamówienia – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
22) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są
roboty budowlane lub dostawy;
23) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego;
24) wytyczne – wytyczne realizowane w ramach projektów dofinansowanych z funduszy
zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej;
25) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.;
26) zamówieniu(ach) - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między
Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego od
wybranego Wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług;
§ 3.
1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są:
1)

ochrona osób i mienia, z wyjątkiem zamówień związanych z konwojowaniem pieniędzy i
kosztowności;

2)

konsulting w zakresie pomocy w realizacji kontraktów finansowych z funduszy pomocowych
Unii Europejskiej lub innych, w tym opracowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji;

3)

usługi pocztowe niezbędne do prowadzenia działalności;

4)

usługi w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań

i technologii w związku z

prowadzeniem przez Zamawiającego działalności, o której mowa § 1 ust. 2 pkt 1-3.
można nie stosować przepisów Regulaminu dotyczących terminów składania ofert, obowiązku
żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości Wykonawcy oraz
przesłanek wyboru trybu zapytania ofertowego oraz zamówienia z wolnej ręki.
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2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, dostawy
lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu
zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
3. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych niniejszym
Regulaminem, łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1.

§ 4.
Zamówienie mieszane
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia obejmujące co najmniej dwa rodzaje zamówień
spośród zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy, do jego udzielania stosuje się przepisy
dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.

Rozdział 2
§ 5.
Przygotowanie postępowania
1. Upoważnionymi do zlecenia przygotowania postępowania są kierownicy komórek organizacyjnych.
2. Za opis przedmiotu zamówienia odpowiada zlecająca komórka organizacyjna.
3. 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.
4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję.
5. Przedmiot zamówienia, obejmujący roboty budowlane, opisuje się za pomocą dokumentacji
projektowej oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dopuszcza się możliwość, podczas trwania postępowania przetargowego, pozostawienia
dokumentacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
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7. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, 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 równoważne” lub inne równoważne wyrazy.
8. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie
znaków towarowych, patentów, producentów bądź pochodzenia gdy konieczność ta wynika z faktu
posiadania przez Zamawiającego określonych maszyn bądź urządzeń lub z innych istotnych przyczyn.
§ 6.
1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić
wstępne konsultacje rynkowe, w celu przygotowania postępowania i poinformowania Wykonawców
o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.
2. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej
3. Prowadząc konsultacje rynkowe, Zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa
ekspertów, władzy publicznej lub Wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy
planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, pod
warunkiem, że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania
Wykonawców i przejrzystości.
4. Zamawiający zamieszcza informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych w
ogłoszeniu o zamówieniu.
5. Jeżeli Wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie
postępowania o udzielenie tego zamówienia, Zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu
zagwarantowania, że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w
szczególności przekazuje pozostałym Wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w
związku z zaangażowaniem Wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania oraz
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania
środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.
6. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega
wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem
zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
_________________________________________________________________________________________
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Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

§ 7.
Wartość zamówienia
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez
podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.
2. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje zlecająca komórka organizacyjna.
3. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu, zaniżać wartości
zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udzielenia zamówienia w
częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest
łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
5. Jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 4, przy
ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
6. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego, sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712);
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane.

7. W przypadku braku kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych, wartość szacunkową zamówienia na roboty
budowlane ustala się na podstawie:
___________________________________________________________________________________________
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1) analizy cen rynkowych, która jest przeprowadzana na podstawie zapytań cenowych
skierowanych do potencjalnych Wykonawców;
2) analizy wydatków poniesionych na analogiczny przedmiot zamówienia w okresie
poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem aktualnego
cennika Sekocenbudu lub wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego
lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny
przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem aktualnego cennika Sekocenbudu lub wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
3) Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i
usług oddanych przez Zamawiającego do dyspozycji Wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania
tych robót budowlanych.
4) Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z
uwzględnieniem opcji i wznowień.

§8
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające
wznowieniu w określonym czasie jest:
1)

rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu
poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z
uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły
wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia albo

2)

łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy
następujących po pierwszej usłudze lub dostawie

2. Jeżeli zamówienia na dostawy na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu udziela się na
czas:
1) nieoznaczony lub, których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością
zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48;
2)

oznaczony:
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a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem
okresu wykonywania zamówienia,
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem
okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej
przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest:
1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień
udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy;
2)

wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych
na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy.

4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi:
1)

bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne
podobne świadczenia;

2)

ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje
wynagrodzenia;

3)

projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, prowizje i inne podobne
świadczenia.

§ 9.
1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane
ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.
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§ 10.
Odesłanie do k.c.
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowania o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019
poz. 1145 i 1495 ), jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy termin upływa następnego dnia, który nie jest sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy .

§ 11.
Zamówienia wspólne
3. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia wyznaczając
spośród siebie Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, członkami komisji przetargowej mogą być osoby nie
będące pracownikami Zamawiającego w liczbie nie przekraczającej 50% składu komisji.

Rozdział 3
Dział Zamówień Publicznych
§ 12.
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego
odpowiedzialny jest Dział Zamówień Publicznych Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.
2. Zarząd Spółki ma prawo w drodze uchwały wskazać innego organizatora postępowania niż Dział
Zamówień Publicznych.
3. Dział Zamówień Publicznych wszczyna postępowanie na podstawie zlecenia przekazanego przez
zlecającą komórkę organizacyjną kierownikowi Działu Zamówień Publicznych.
4. Zlecenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera co najmniej:
1)

wypełniony druk zlecenia stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;

2)

wycenę oraz dokładny opis przedmiotu zamówienia sporządzone w oparciu o przepisy
Regulaminu;
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3)

w przypadku robót budowlanych – dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 5 i 6;

4)

termin realizacji zamówienia.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, zlecający przekazuje w formie papierowej lub drogą
elektroniczną.
6. Za należyte przygotowanie dokumentów, o których mowa w ust. 4, odpowiedzialność ponosi
kierownik zlecającej komórki organizacyjnej.
§ 13.
1. Kierownik Działu Zamówień Publicznych, po otrzymaniu od zlecającego materiałów, o których mowa
w § 12:
1)

sprawdza złożone materiały pod względem ich kompletności i prawidłowości przygotowania,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości złożonych materiałów zwraca je do poprawy
zlecającemu;

2)

ustala tryb udzielenia zamówienia publicznego;

3)

występuje z wnioskiem do kierownika Zamawiającego o zatwierdzenie postępowania;

4)

wprowadza sprawę do rejestru zamówień udzielanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu
Sp. z o.o.;

5)

wyznacza osobę do przygotowania SWZ w oparciu o otrzymane materiały.

2. Osoba wyznaczona przez kierownika Działu Zamówień Publicznych przygotowuje SWZ w oparciu o
otrzymane zlecającej komórki organizacyjnej materiały w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu.
3. Do obowiązków osoby, o której mowa w ust. 2 w szczególności należy:
1)

przygotowanie wzoru umowy (lub istotnych warunków umowy) oraz uzyskanie jej akceptacji
przez Adwokata lub Radcę Prawnego Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.;

2)

opracowanie SWZ;

3)

opracowanie i opublikowanie wymaganych ogłoszeń lub zaproszeń do składania ofert lub
zaproszeń do negocjacji;

4)

nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury przetargowej.
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Rozdział 4
Komisja przetargowa
§ 14.
1. Kierownik Zamawiającego może powołać komisję do przeprowadzenia postępowania, zwaną dalej
„komisją” lub „komisją przetargową”.
2. Propozycję składu komisji przedstawia kierownik Działu Zamówień Publicznych.
3. Rozpoczęcie prac Komisji rozpoczyna się z chwila rozpoczęcia procedury otwarcia ofert i kończy na
podpisaniu umowy z Wykonawcą.
§ 15.
1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika Zamawiającego, powoływanym do
oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert.
2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej 3 osób, w tym z przewodniczącego, sekretarza oraz
członków.
3. W skład komisji wchodzi przynajmniej jedna osoba ze zlecającej komórki organizacyjnej.
4. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi Zamawiającego w szczególności propozycje
wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje
z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 16.
1. Kierownik Zamawiającego zatwierdza skład komisji oraz tryb udzielenia zamówienia. Jeżeli dokonanie
określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik Zamawiającego, z własnej
inicjatywy lub na wniosek kierownika Działu Zamówień Publicznych, może powołać biegłych
(rzeczoznawców). Przepis § 17 stosuje się odpowiednio.
2. Wszelkie opinie biegłych (rzeczoznawców) winny być złożone w formie pisemnej i stanowią
integralną część dokumentacji z przeprowadzonego postępowania.
3. Posiedzenie komisji przetargowej jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej połowa liczby jej
członków. W przypadku obecności mniej niż połowy członków komisji posiedzenie odracza się.
4. Do obowiązków komisji przetargowej należy w szczególności:
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1)

czynny udział członków w pracach komisji;

2)

wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac komisji;

3)

niezwłoczne informowanie o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków
członka komisji;

4)

nieujawnianie informacji związanych z pracami komisji - w szczególności informacji
związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych ofert osobą
nieupoważnionym;

5)

prowadzenie negocjacji z Wykonawcami;

6)

dokonanie otwarcia ofert w miejscu i terminie wskazanym w SWZ;

7)

dokonywanie szczegółowego badania i oceny złożonych ofert.

§ 17.
1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1)

ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2)

pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia;

3)

przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały
w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)

pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5)

zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pisemne
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po
zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez Wykonawców.
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3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po
powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się z
wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik
postępowania.
§ 18.
1. Członkowie komisji mają prawo do:
1)

wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji;

2)

przedstawienia zastrzeżeń, jeżeli dokument lub decyzja, będąca przedmiotem prac komisji, w
jego przekonaniu ma znamiona błędu lub pomyłki;

3)

zgłoszenia, w każdym czasie, pisemnych zastrzeżeń do przewodniczącego komisji.

§ 19.
1. Odwołanie członka komisji przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia może
nastąpić wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w §. 16 ust. 4
oraz jeżeli z powodu innej przeszkody nie może on brać udziału w pracach komisji przetargowej.
2. O odwołanie członka komisji przetargowej, o którym mowa w ust. 1, wnioskuje do kierownika
Zamawiającego, przewodniczący komisji.
3. Członków komisji przetargowej, w tym przewodniczącego, odwołuje kierownik Zamawiającego.
§ 20.
1. Do zadań przewodniczącego komisji przetargowej należy w szczególności:
1)

organizowanie prac komisji;

2)

poinformowanie kierownika Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w § 17;

3)

wyznaczanie terminów posiedzeń komisji przetargowej oraz ich prowadzenie, podział między
członków komisji przetargowej prac podejmowanych w trybie roboczym;

4)

nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia;
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5)

informowanie kierownika Zamawiającego o problemach związanych z pracami komisji
przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

6)

wnioskowanie o odwołanie członka komisji w przypadku nieusprawiedliwionych
nieobecności na posiedzeniach komisji.

§ 21.
1. Funkcje sekretarza komisji powierza się osobie przygotowującej SWZ. Do zadań sekretarza komisji
przetargowej należy:
1)

odebranie oświadczeń członków komisji przetargowej, o których mowa w § 17;

2)

prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia;

3)

przesłanie wniosków, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez komisję;

4)

kompletowanie, porządkowanie i układanie w kolejności dokumentów składających się na
załącznik do protokołu.
§ 22.

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sekretarz komisji przetargowej
sporządza pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem";
2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców), oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia
stanowią załączniki do protokołu.
§ 23.
Dział Zamówień Publicznych przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

§ 24.
1. Wzór umowy jako załącznik do SWZ oraz umowę końcową opiniuje pod względem formalno –
prawnym Adwokat lub Radca Prawny Zamawiającego.
2. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą Dział Zamówień Publicznych przekazuje kopie umowy
kierownikowi zlecającej komórki organizacyjnej celem realizacji zamówienia.
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3. O zakończeniu realizacji zamówienia kierownik zlecającej komórki organizacyjnej informuje
kierownika Działu Zamówień Publicznych.
4. Rejestr umów prowadzi Dział Zamówień Publicznych.

Rozdział 5
Wykonawcy
§ 25.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu;

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 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)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;

3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4)

zdolności technicznej lub zawodowej.

§ 26.
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający może wymagać, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli
wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§ 27.
1. W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
Zamawiający może w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymagać udowodnienia posiadania:
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1)

odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej
lub

2)

odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej,
jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub

3)

statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do
świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

§ 28.
1. W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający może określić warunki, które
zapewnią posiadanie przez Wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej, niezbędnej do
realizacji zamówienia. W tym celu Zamawiający może wymagać w szczególności:
1)

aby Wykonawcy posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym określone
minimalne roczne przychody w zakresie działalności objętej 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;

4)

posiadania przez Wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych.

2. Zamawiający nie może wymagać, aby minimalne roczne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
przekraczały dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków
odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w
dokumentach zamówienia powody zastosowania takiego wymagania.
3. Stosunek aktywów do zobowiązań, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być uwzględniony, jeżeli
Zamawiający określi w dokumentach zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, takiego
uwzględnienia.
4. Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, przepisy ust. 1–3 stosuje się do każdej z tych części.
Zamawiający może określić minimalny roczny przychód, także w odniesieniu do więcej niż jednej
części zamówienia, na wypadek, gdyby Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do realizacji w tym samym czasie.
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§ 29.
1. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający może określić warunki
dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału
technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności
Zamawiający może wymagać, aby Wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania
jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz systemów lub norm
zarządzania środowiskowego, wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
dokumentach zamówienia.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
§ 30.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa, w szczególności:
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1)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2)

sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)

czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w §25 ust. 3 pkt 3
i 4 oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot
ten nie ponosi winy.
7. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
dotyczących:
1)

zamówień na roboty budowlane lub usługi lub

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

___________________________________________________________________________________________
Strona 22 z 60

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
__________________________________________________________________________________________

§ 31.
1. Zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy
lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający wskazuje
wymagane przedmiotowe środki dowodowe w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia.
2. Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu
zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia.
3. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych, nie może ograniczać uczciwej konkurencji i
równego traktowania Wykonawców. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki
dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je wraz
z ofertą.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia.
6. Przepisu ust 5 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności
z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych.

§ 32.
Wspólny udział Wykonawców
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 udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
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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.
5. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w
postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w §25 ust. 3 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, których zdolności są wymagane.
§ 33.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769);
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe;
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2)

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 przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;

3)

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;

4)

wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)

jeżeli, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 5, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
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ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1)

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, chyba że
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 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;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,
o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu
karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny;
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną.
3)

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 przestępstwo lub ukarano
za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4)

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5)

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 dowodów;

___________________________________________________________________________________________
Strona 26 z 60

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
__________________________________________________________________________________________

6)

jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu § 17, a którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób, niż przez wykluczenie Wykonawcy;

7)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

8)

który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków
dowodowych;

9)

który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie ust. 2, wskazuje podstawy
wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5 lub 7, Zamawiający może nie wykluczać
Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy
kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja
ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest wystarczająca do
wykonania zamówienia.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt
2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1)

naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
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2)

wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
Zamawiającym;

3)

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym

przestępstwom,

wykroczeniom

lub

nieprawidłowemu

postępowaniu,

w

szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy;
b)

zreorganizował personel;

c)

wdrożył system sprawozdawczości i kontroli;

d)

utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów;

e)

wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
8. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2)

w przypadkach, o których mowa w:
a)

ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h,

b)

ust. 2 pkt 2 i 3 – na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji
lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub
decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
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5)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;

6)

w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;

7)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

.
§ 34.
Potwierdzenie spełniania warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie:
1)

braku podstaw wykluczenia;

2)

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

oraz przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w § 31 .
2. W zakresie rodzajów dokumentów i oświadczeń o których mowa w ust. 1

zastosowanie ma

rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy, z uwzględnieniem zamian tego rozporządzenia.

§ 35
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
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odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
§ 36.
1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w § 35 ust. 1, dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 35ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1)

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub

2)

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 5, aktualne
na dzień ich złożenia.
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7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym
mowa w § 35ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu.
8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w § 35 ust. 1 lub podmiotowe środki
dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu,
który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

§ 37
Forma przekazywania dokumentów
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub drogą
elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. W przypadku prowadzenia postępowania drogą elektroniczną prowadzenie korespondencji odbywa
się za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

§ 38.
Forma i treść oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo drogą elektroniczną albo w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej (plik elektroniczny) opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym., w języku polskim. , zgodnie z wymogami określonymi przez
Zamawiającego.
3. W przypadku prowadzenia postępowania w formie elektronicznej ofertę składa się w postaci
elektronicznej (plik elektroniczny) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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4. W przypadku prowadzenia postępowania drogą elektroniczną ofertę składa się za pośrednictwem
platformy zakupowej Zamawiającego.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§ 39.
Oferta wariantowa lub częściowa

1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym
kryterium wyboru.

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

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub
więcej części zamówienia, chyba że Zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na
które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca.

§ 40.
Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Ofertę złożoną po terminie, zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku prowadzenia postępowania drogą elektroniczną na platformie zakupowej
Zamawiającego złożenie oferty po terminie jest niemożliwe.
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Rozdział 6
Postępowanie
§ 41.
1. Postępowania o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili
ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w § 42 ust. 4.

§ 42.
Otwarcie ofert
1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (jeżeli jest przewidziana) i
warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1)

kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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2)

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (jeżeli jest przewidziana)

i

warunków płatności zawartych w ofertach
§ 43.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną,
zgodnie z wyborem Zamawiającego.
2. W przypadku drogi

elektronicznej postępowanie prowadzi się na platformie zakupowej

Zamawiającego.

Rozdział 7
Specyfikacja Warunków Zamówienia.
§ 44.
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera co najmniej:
1)

nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego ;

2)

adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

3)

tryb udzielenia zamówienia;

4)

opis przedmiotu zamówienia;

5)

termin wykonania zamówienia;

6)

warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w § 33;

7)

wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia ;

8)

informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, 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;
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14) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
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.
2. W przypadku, gdy przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, Specyfikacja Warunków Zamówienia
zawiera również:
1)

opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

2)

informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 4 i 5 , jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

3)

opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie;

4)

adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

5)

informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

6)

wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy
ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców
§ 45.
1. Zamawiający udostępnia Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie internetowej od dnia
zamieszczenia ogłoszeń o zamówienia do upływu terminu składania ofert.
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2. W przypadku prowadzenia postepowania drogą elektroniczną Specyfikację Warunków Zamówienia
udostępnia się na platformie zakupowej Zamawiającego.
§ 46.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. W przypadku
prowadzenia postępowania drogą elektroniczną treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się
na platformie zakupowej Zamawiającego. Nie wskazuję się źródeł zapytań.
5. Zamawiający

może

zwołać

zebranie

wszystkich

Wykonawców

w

celu

wyjaśnienia

wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informację o terminie zebrania
udostępnia się na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na
zebraniu pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na nie,
bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Warunków Zamówienia, a
jeżeli specyfikacja ta jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
7. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zmiana treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający umieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej.
8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Warunków
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Zamówienia. W takim przypadku dokonuje modyfikacji ogłoszenia w sposób, o którym mowa w ust.
7.

Rozdział 7
Tryby udzielania zamówień
§ 47.
1. Podstawowym trybem udzielania zamówienia jest przetarg nieograniczony.
2. Zamawiający może także udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego lub zamówienia z
wolnej ręki po spełnieniu przesłanek określonych w dalszej części Regulaminu.

§ 48
Przetarg nieograniczony
1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie
Zamawiający:
1)

wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo

2)

może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji
Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert dodatkowych.

2. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
przez zamieszczenie ogłoszenia na swojej stronie internetowej.
3. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia, o

którym mowa w ust 2, bezpośrednio

poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców,
którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty budowlane będące
przedmiotem zamówienia. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny
sposób.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, negocjacje treści ofert:
1)

nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;
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2)

dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert.
§ 49.

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 48 ust. 2, zawiera co najmniej:
1)

nazwę (firmę) i adres Zamawiającego;

2)

określenie trybu zamówienia;

3)

adres strony internetowej, na której udostępniane będą: SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia;

4)

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych;

5)

informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

6)

termin wykonania zamówienia;

7)

informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje

8)

informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich
złożenia

9)

informację na temat wadium;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin składania ofert;
12) termin związania ofertą;
13) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 4 i 5 , jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
§ 50.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i
złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla
robót budowlanych.
§ 51.
Wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oświadczenie, o którym mowa w § 35ust. 1.
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§ 52.
Wadium
1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla każdej z części.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa § 60 ust. 1 pkt 4 i 5, określa
kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. Przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

gwarancjach bankowych;

3)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

§ 53.
Zwrot i zatrzymanie wadium
1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1)

upływu terminu związania ofertą;

2)

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3)

prawomocnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
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2. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zwraca
wadium Wykonawcy:
1)

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2)

którego oferta została odrzucona;

3)

po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;

4)

po unieważnieniu postępowania.

3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej.
4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi
lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w §52 ust. 6 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta
lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1)

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 31 ust. 5 lub § 36 ust. 5, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w § 35 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w par. 55 ust. 1 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2)

Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b)

3)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
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§ 54.
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający zaprasza wybranych przez
siebie Wykonawców do składania ofert.

§ 55.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jeżeli zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:
1)

wartość zamówienia nie przekracza 250 000 zł;

2)

w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, nie zostały
złożone żadne oferty, wszystkie oferty zostały odrzucone lub cena złożonych ofert
przewyższała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

3)

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy,
niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można
było przewidzieć,

4)

jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych
standardach jakościowych.
§ 56.

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego przekazując wybranym przez
siebie Wykonawcom zaproszenie do złożenia ofert wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Przepisy § 44 ust.1 pkt 8, i15 nie stosuje się.

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie
mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba Wykonawców
mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.

3. W przypadku, o którym mowa w § 55 pkt 2, Zamawiający zaprasza do zapytania ofertowego co
najmniej tych Wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym.
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§ 57
Do zapytania ofertowego przepisy § 51 stosuje się odpowiednio.

§ 58.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na jej
przygotowanie i złożenie.

§ 59
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po
negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą.

§ 60.
1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
1)

w prowadzonym uprzednio postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty lub oferty zostały
odrzucone na podstawie § 69 ust. 1 pkt 2 i 5;

2)

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
Wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie
istnieje rozsądne rozwiązanie lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest
wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia,

c)
3)

w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia;

4)

w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
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przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu
jego wartości;
5)

w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego,
zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych
produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących
instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania
materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność
techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu
tych produktów lub instalacji;

6)

możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w
związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo
upadłościowym;

7)

w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami
możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od zwykłych cen rynkowych;

8)

zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o
giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów § 14-16, § 33-36 i 61 w przypadku zamówień
udzielanych na podstawie ust.1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3.

§ 61.
1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje informacje niezbędne do
przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór
umowy. Przepisów § 44 ust. 1 – 2 oraz § 45 i 46 nie stosuje się. Przepisy § 44 ust. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.
2. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca składa
oświadczenie, o którym mowa w par 35 ust. 1, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków również te dokumenty.
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Rozdział 8
Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
§ 62.
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni.
2. 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.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 63.
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, z zastrzeżeniem § 64, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

§ 64.
1. 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 Warunków Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak
odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018
r. poz. 2174, z późn. zm.16), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć.
4. W ofercie, o której mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek:
1)

poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)

wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)

wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku;

4)

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

§ 65.
Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1)

jest niezgodna z Regulaminem;

2)

jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem § 64 ust.
1;

3)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

4)

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niespełniającego warunków udziału w postepowaniu lub który nie złożył w
przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w § 35 ust 1 , lub podmiotowego
środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub
oświadczeń;
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6)

nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w przypadku prowadzenia postępowania
drogą elektroniczną;

7)

niezaproszonego do składania ofert;

8)

zawiera błędy w obliczaniu ceny;

9)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w par 64 ust. 1 pkt 3;

10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w § 62 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
11) Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o
którym mowa w § 53 ust. 2 pkt 3;
12) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
13) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy
Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia;
14) została złożona po terminie;
15) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 66.
Rażąco niska cena
1.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
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§ 67.
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w
szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych
technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin
wykonania zamówienia, aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia, aspekty innowacyjne, organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania
zamówienia, 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. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający
sprawdzenie informacji przedstawianych przez Wykonawców.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 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,
nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, 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 wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
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§ 68.
Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)

unieważnieniu postępowania;

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.

§ 69
Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)

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;

2)

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

3)

w przypadkach, o których mowa w § 67 ust. 7, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;

4)

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;

5)

postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia;

6)

Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem § 70
ust. 3;
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7)

w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

2. Jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania
o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie
postępowania jest nieuzasadnione.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba ofert
niepodlegających odrzuceniu, które podlegają negocjacjom na ostatnim etapie jest mniejsza niż 2.
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
6. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 5, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

Rozdział 9
Warunki umów
§ 70.
Zawarcie umowy
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta lub Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców lub nie odrzucił
żadnej oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w § 69 ust. 1.
4. Rejestr umów prowadzi Dział Zamówień Publicznych.

§ 71.
Forma umowy
1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej “umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne
wymagają formy szczególnej.

3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.

§ 72.
Zakres świadczeń
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem § 74.
3. Odpowiedzialność za nadzór na przebiegiem realizacji umowy ponosi zlecająca komórka
organizacyjna.
§ 73
Solidarna odpowiedzialność
Wykonawcy, o których mowa w § 32 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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§ 74.
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. 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.
§ 75.
Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są jedynie dostawy:
1)

gazu z sieci gazowej;

2)

ciepła z sieci ciepłowniczej;

3)

licencji na oprogramowanie komputerowe;

4)

kredytu i pożyczki;

5)

rachunku bankowego;

6)

ubezpieczenia.

§ 76.
Zakaz zmian
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 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,
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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

spowodowana jest

okolicznościami, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
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 ust. 1d;

6)

łączna wartość zmian 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.

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, Zamawiający nie może wprowadzać
kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu.
1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.
1c. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną
wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o
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wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych
postanowień.
1d. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1)

zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2)

nie

zmienia

ogólnego

charakteru

umowy i

zachodzi co najmniej jedna z następujących

okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy
lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść
Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z
umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia,
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
2. Jeżeli

zamawiający

zamierza

zmienić

warunki

realizacji

zamówienia,

które

wykraczają

poza zmiany umowy opisane powyżej obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o
udzielenie zamówienia.
§ 77.
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
§ 78.
Nieważność umowy
Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów umowa jest nieważna, jeżeli:
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1)

Zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem Regulaminu;

2)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w
Regulaminie, które miało wpływ na wynik tego postępowania.

§ 79.
Zabezpieczenie wykonania umowy
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego
dalej “zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu
gwarancji.
3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

§ 80.
Forma zabezpieczenia
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1)

w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;

2)

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3)

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
§ 81.
Zmiana formy zabezpieczenia
1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w § 80 ust.1.
2. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w § 80 ust. 2.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.

§ 82.
Wysokość zabezpieczenia
1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli
w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może
być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty
budowlane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
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5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje
zapłaty faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

§ 83.
Zwrot zabezpieczenia
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji nie może
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.

Rozdział 11
Protest
§ 84.
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SWZ oraz czynności podjętych przez Zamawiającego w
toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść protest. Przepisy § 37 stosuje się
odpowiednio.
2. Protest wnosi się do kierownika Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym
Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią.
4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia wnosi się nie później niż w
terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
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5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SWZ, Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz faktów i okoliczności prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.

§ 85.
1. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadiów,
wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia
umowy, po rozstrzygnięciu protestu.
4. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Jeśli protest dotyczy treści SWZ lub treści ogłoszenia, kopie protestu zamieszcza się na stronie
internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie lub SWZ

§ 86.
1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
2. Protest rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.
3. Treść rozstrzygnięcia Zamawiający przesyła niezwłocznie Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu.
4. Rozstrzygnięcie protestu przez kierownika Zamawiającego jest ostateczne.
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Rozdział 12
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 87.
1. Do postępowań wszczętych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy
Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia
18 września 2017 r. z uwzględnieniem przepisów nowej Ustawy tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), o ile znajdują zastosowanie.
2. Do umów zawartych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu
Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18 września
2017 r.

§ 88.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Wodociągów Miejskich w
Radomiu Sp. z o.o. tj. z dniem 23.04.2021
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy i stosowne wytyczne.
3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 : Wzór druku zlecenia
Załącznik nr 2 : Wzór protokołu postępowania
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Załącznik nr 1

Wzór druku zlecenia

Nazwa komórki zlecającej - ………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa przedmiotu zamówienia - …………………………………………………………………………………………………………

Charakterystyka przedmiotu
zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Zamówienie objęte jest współfinansowanie z funduszy zewnętrznych, w tym ze środków Unii
Europejskiej: TAK/NIE

Szacunkowa wartość zamówienia - ………………….………………………….. zł

Stawka podatku VAT - ……………………

………………………………………………………………..
podpis kierownika komórki zlecającej

………………………………………………………………
podpis Członka Zarządu

……………………………………………………………
Podpis Prezesa Zarządu

………………………………………………………………
podpis kierownika Działu Zamówień Publicznych
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Załącznik nr 2 – wzór protokołu postępowania

Radom, dnia ………………

Znak sprawy: …..

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.

ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4.

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: (krótki opis, zakres, wielkość, termin realizacji)

3.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (dane finansowe oraz podstawa wyceny)

4.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

5.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: (dane kalendarzowe oraz informacja o komisji przetargowej –
skład, podstawa funkcjonowania)

6.

Dane o kwocie odczytanej przed otwarciem ofert.

7.

Zbiorcze tabelaryczne zestawienie złożonych ofert.

Nr

Firma

(nazwa)

adres Wykonawcy

lub

nazwisko

oraz

Cena oferty (brutto)

1

8.

Opis działań komisji/wnioski komisji (w szczególności informacja o poprawianiu ofert, uzupełnianiu
dokumentów, wnioski o wykluczenie wykonawcy, wnioski o odrzucenie ofert, wskazanie oferty
najkorzystniejszej).

9.

Podpisy członków komisji.
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