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Załącznik 1 
do Zarządzenia Nr 8/Z/2014 

z dnia 29.04.2014 r. 
 

Regulamin udzielania zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
w Bolesławcu na dostawy, usługi i roboty budowlane, 

do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej  
„ustawą Pzp”, przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu. 
 

§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.  
o cenach. 
Jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić za 
przedmiot, usługę lub roboty budowlane; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów transakcja podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym; 

2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na 
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 

3) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć uprawnionych do działania  
z zachowaniem zasady reprezentacji wynikającej z umowy spółki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Bolesławcu (tj. Prezesa Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie) albo osobę działającą na podstawie 
imiennego upoważnienia uprawnionych; 

4) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo ofertę z najniższą ceną; 

5) ofercie częściowej -należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia; 

6) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin 
7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także realizację obiektu 
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych 
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

8) stronie internetowej zamawiającego – należy przez to rozumieć stronę http://www.zec.boleslawiec.pl; 
9) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy; 
10) wartości zamówienia – należy przez to rozumieć całkowitą szacunkową wartość zamówienia bez 

podatku od towarów i usług, ustalona z należytą starannością przez zamawiającego; 
11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 
umowę w sprawie zamówienia; 

12) WZ – należy przez to rozumieć Warunki Zamówienia; 
13) zamawiającym - należy przez to rozumieć Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu; 
14) zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne /zamówienia odpłatne/ zawierane między 

zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 
15) wartość zamówienia – jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towaru 

i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością; 
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§ 3 
1. Do udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane stosuje się przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do udzielania: 

a) zamówień sektorowych, w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o wartości zamówienia 
nieprzekraczającej, w myśl art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

b) zamówień sektorowych na dostawy paliw do wytwarzania energii (w myśl. art. 138a ust. 1 ustawy Pzp), 
c) zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

3. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, jest 
określany przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (w myśl art. 35 ust. 3 ustawy Pzp). 

4. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy stosować przepisy  
art. 32-35 ustawy Pzp. 

 
II. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

 
§ 4 

Zamawiający 
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik 

zamawiającego oraz pracownicy zamawiającego w zakresie, w jakim powierzono im czynności  
w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania: 

2. Kierownik zamawiającego może powołać komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia, zwaną dalej komisją przetargową. 

3. Zasady powoływania i pracy komisji przetargowych zostały określone w Regulaminie pracy komisji 
przetargowej w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. 

4. Komisja przetargowa prowadzi czynności związane z opracowaniem WZ, procedurą oceny spełniania przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz procedurą badania i oceny 
ofert. 

§ 5 
Zasady dokonywania zakupów 

1. Podstawę do dokonania zakupu stanowi zapotrzebowanie zakupu (Zapotrzebowanie zakupu o wartości 
nieprzekraczającej 15 000 zł - Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu), 

2. Zakupu materiałów i towarów usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł dokonuje 
Dział Zaopatrzenia, Transportu i Magazynu lub kierownicy poszczególnych działów i komórki 
organizacyjne, w oparciu o zapotrzebowania wewnętrzne zaakceptowane do realizacji przez 
upoważnione osoby. 

3. O konieczności przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku (co do cen, terminów realizacji 
i gwarancji oczekiwanej jakości) przed dokonaniem zakupu, decyduje każdorazowo upoważniona do 
akceptacji zapotrzebowania, osoba (Potwierdzenie rozeznania rynku - Załącznik 2 do niniejszego 
Regulaminu).  

§ 6 
Zasady udzielania zamówień 

1. Podstawę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania stanowi wniosek o przeprowadzenie 
postępowania (Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości 
przekraczającej 15 000 zł - Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu). 

2. Zatwierdzony przez kierownika zamawiającego Wniosek podlega ewidencji w rejestrze zamówień 
prowadzonym przez Specjalistę ds. Inwestycji i Zamówień. Za kompletność wpisów do ewidencji 
odpowiadają prowadzący postępowanie. 

3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.  

4. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

5. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. 
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
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7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
8. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną.  

9. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w ust. 6, faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu  
i została potwierdzona pisemnie. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz 
Regulaminie pracy komisji przetargowej. 

12. Kompletną dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia, przechowuje pracownik merytoryczny, 
który odpowiedzialny jest za jego realizację oraz archiwizację lub sekretarz komisji przetargowej. 

 
§ 7 

Ogłoszenia i zaproszenia 
1. Ogłoszenia o postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający 

umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na swojej stronie internetowej oraz w 
razie potrzeby w innych publikatorach. 

2. .W przypadku zamówień w pozostałych trybach, zamawiający kieruje zaproszenie do złożenia oferty, do co 
najmniej dwóch wykonawców. 

3. Ogłoszenie o postępowaniach oraz zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniach musi zawierać 
informację, iż jest ono prowadzone zgodnie z Regulaminem. 

 
§ 8 

Warunki ubiegania się o zamówienie 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku są zobowiązani do 
utworzenia konsorcjum. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia. 

4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 2. 
 

§ 9 
Przesłanki wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili orzeczoną 

sądownie szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
2) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo odstąpił lub wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialności; 
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

11) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 8 ust. 1  
pkt 1-3. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (z wyjątkiem 
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania  
o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów oraz uczestników dialogu technicznego); 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą. 
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania  

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
 

§ 10 
Wymagane dokumenty 

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wszelkich oświadczeń i dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu będą, w zależności od potrzeb, określone w WZ, ogłoszeniu lub zaproszeniu. 

2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub 
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dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

5. Nie uzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
6. Zamawiający może żądać od wykonawców wszelkich dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny 

wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności finansowej wykonawcy. 
7. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez zamawiającego ponosi 

wykonawca. 
 

§ 11 
Przygotowanie postępowania 

1. Przedmiot zamówienia zamawiający opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który 
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający określa przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 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.  

4. W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania oraz osiągnięcia zamierzonego celu, zamawiający może 
sporządzić Warunki Zamówienia (WZ). 

5. .Przed przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia lub określeniem warunków umowy, Zamawiający 
może przeprowadzić dialog techniczny na warunkach określonych w Regulaminie prowadzenia dialogu 
technicznego poprzedzającego ogłoszenie przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, 
postępowania o udzielenie zamówienia, w sprawie realizacji niektórych planowanych zadań inwestycyjnych. 

6. Warunki Zamówienia zawierają w zależności od potrzeb:  
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;  
2) tryb udzielenia zamówienia;  
3) opis przedmiotu zamówienia;  
4) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;  
5) termin wykonania zamówienia;  
6) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków;  
7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  
8) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów;  
9) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;  
10) wymagania dotyczące wadium;  
11) termin związania ofertą;  
12) opis sposobu przygotowywania ofert;  
13) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;  
14) opis sposobu obliczenia ceny; 
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15) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

16) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
17) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
na takich warunkach.  

7. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

8. Zamawiający może określić w Warunkach Zamówienia, która część zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom. 

9. Zamawiający udostępnia wykonawcy Warunki Zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania wniosku o ich przekazanie. Za datę udostępnienia WZ uznaje się datę: 
• zamieszczenia WZ na stronie internetowej zamawiającego 
• udostępnienia drogą mailową kodu dostępu do WZ, zamieszczonych na stronie internetowej 

zamawiającego, 
• wysyłki WZ przez zamawiającego.  

10. Zamawiający może udostępnić WZ na swojej stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia  
o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. 

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia (WZ). 
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 WZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści WZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust. 11. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 11. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym udostępnił WZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli WZ są udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

15. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
WZ. Dokonaną zmianę WZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
udostępniono WZ, a jeżeli WZ są udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie 

16. Jeżeli w wyniku zmiany treści WZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym zostały 
udostępnione WZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli WZ są udostępniane na tej 
stronie. 

 
§ 12 

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 lub udziela zamówienia w częściach, określa 

kwotę wadium dla każdej z części.  
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
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9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 
1) upłynął termin związania ofertą;  
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;  
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.  

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:  
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  
2) który został wykluczony z postępowania;  
3) którego oferta została odrzucona.  

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je 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.  

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 
 

§ 13 
Tryby udzielania zamówień 

1. Niniejszy Regulamin przewiduje stosowanie przy udzielaniu zamówień następujących trybów postępowań: 
• negocjacje z ogłoszeniem, 
• negocjacje bez ogłoszenia, 
• przetarg nieograniczony, 
• zamówienie z wolnej ręki, 
• zaproszenie do złożenia oferty, 
• zapytanie o cenę. 

2. Zamawiający wybierając tryb dla danego zamówienia ma na celu uzyskanie najkorzystniejszych dla 
zamawiającego warunków realizacji zamówienia i sprawne przeprowadzenie postępowania w celu 
udzielenia zamówienia. 

3. Wybór odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia należy kierownika zamawiającego lub do komisji 
przetargowej. 

 
§ 14 

Negocjacje z ogłoszeniem 
1. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu  

o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie 
wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert ostatecznych. 

2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem zamieszczając stosowne 
ogłoszenie.  

3. Zasady zamieszczania ogłoszenie reguluje § 5 niniejszego Regulaminu. 
4. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera, w zależności od potrzeb:  

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;  
2) określenie trybu zamówienia;  
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;  
4) termin wykonania zamówienia;  
5) opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz  

z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 
6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  
7) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji (liczba wykonawców winna zapewniać 

konkurencję);  
8) informację na temat wadium;  
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;  
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10) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  
11) adres strony internetowej, na której są udostępnione Warunki Zamówienia wraz z załącznikami, jeżeli 

zamawiający udostępnia je na tej stronie; 
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia. 

6. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach wykonawca składa ofertę wstępną oraz 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty. 

7. Zamawiający po sprawdzeniu załączonych dokumentów, mając na względzie dobro Spółki, wybiera spośród 
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wykonawców w liczbie określonej 
w ogłoszeniu, którym jest gotów po negocjacjach powierzyć wykonanie zamówienia. 

8. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona  
w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 

9. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są 
przekazywane wykonawcom na równych zasadach.  

10. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny, żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić 
informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.  

11. Negocjacji podlegają wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia, również cena. 
12. Po negocjacjach zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert ostatecznych dokonać zmiany 

będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu 
zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia określonych w WZ, a także zmienić kryteria 
oceny ofert oraz ich znaczenie. 

13. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert ostatecznych wszystkich wykonawców, z którymi prowadził 
negocjacje. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o:  

1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert, 
2) obowiązku wniesienia wadium, 
3) terminie związania ofertą. 

14. Zamawiający wyznacza termin składania ofert ostatecznych z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
przygotowania i złożenia ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania 
zaproszenia do składania ofert. 

15. Wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych zamawiający przekazuje uzupełnione Warunki 
Zamówienia (WZ), jeśli warunki realizacji przedmiotu zamówienia uległy zmianie po negocjacjach  
w stosunku do warunków zawartych w pierwotnej wersji WZ. 

16. Zapraszając do składania ofert ostatecznych zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 
Odpowiednio stosuje się przepisy § 11 niniejszego Regulaminu. 

 
§ 15 

Negocjacje bez ogłoszenia 
1. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy  

w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert 
ostatecznych. 

2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez 
siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.  

3. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:  
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;  
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;  
3) termin wykonania zamówienia;  
4) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków;  
5) określenie trybu zamówienia;  
6) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;  
7) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.  

4. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję. 
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5. W trybie negocjacji bez ogłoszenia zastosowanie mają przepisy § 13 ust. 9÷16 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 16 
Przetarg nieograniczony 

1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie  
o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.  

2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając stosowne 
ogłoszenie. 

3. Zasady ogłaszania przetargów nieograniczonych reguluje § 5 niniejszego Regulaminu. 
4. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego,  
2) określenie trybu zamówienia, 
3) określenie sposobu uzyskania Warunków Zamówienia, a także ich cenę, jeżeli są odpłatne, 
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 

składania ofert częściowych, 
5) termin wykonania zamówienia, 
6) opis warunków udziału w postępowaniu, 
7) informację na temat wadium, 
8) miejsce i termin składania ofert, 
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie, 
10) termin związania ofertą, 
11) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający udostępnia wykonawcy Warunki Zamówienia (WZ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania wniosku o ich przekazanie. Zamawiający może udostępnić WZ na swojej stronie internetowej od 
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. Do Warunków Zamówienia 
stosuje się przepisy § 10 niniejszego Regulaminu. 

6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania  
i złożenia ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia dla dostaw 
i usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. 

7. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli 
zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. 

8. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Odpowiednio stosuje się przepisy § 11 
niniejszego Regulaminu. 

 
§ 17 

Zamówienie z wolnej ręki. 
1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 
2. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania, w tym wzór umowy. 
3. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie 
tych warunków, również te dokumenty. Przepis § 9 ust.1 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 18 

Zaproszenie do złożenia oferty 
1. Zaproszenie do złożenia oferty to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający zwraca się do 

wybranych wykonawców, w liczbie nie mniejszej niż 2, o złożenie przez nich oferty. Do zaproszenia dołącza 
się WZ, o ile były sporządzone.  

2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie 
i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 3 dni od dnia wystosowania zaproszenia. 

3. Postanowienia § 11 ust. 11 do 16 - z wyłączeniem postanowień dotyczących obowiązku zamieszczania na 
stronie internetowej. 
4. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
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a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te 
dokumenty. 

 
§19 

Zapytanie o cenę 
1. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do 

wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. 
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są 

dostawy lub usługi o ustalonych standardach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. 
3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę 

wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące 
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty.  

4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła Warunki Zamówienia, o ile były 
sporządzone. Przepisów § 11 ust. 6 pkt 10 i 16 nie stosuje się. 

5. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania  
i złożenia ofert. 

6. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się 
negocjacji w sprawie ceny.  

7. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.  
8. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli 

zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. 
 

§ 20 
Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ lub zaproszenia.  
4. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest 

podzielny. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej 

części zamówienia  
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.  
8. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w WZ lub zaproszeniu,.  
9. Zgoda wykonawcy na 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. 

10. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 9, nie powoduje utraty wadium.  
11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
12. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  
13. W przypadku przetargów nieograniczonych, zapytania o cenę, negocjacji (w zakresie ofert ostatecznych) 

otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu upływu terminu do ich składania.  
14. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
15. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
16. Informacje, o których mowa w ust. 15, przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 

ofert, na ich wniosek.  
17. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
18. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z WZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

19. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
1) jej treść nie odpowiada treści WZ lub zaproszenia; 
2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub niezaproszonego do składania ofert;  
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

20. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w WZ lub zaproszeniu.  

21. 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. 

22. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej 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 niższą 
ceną.  

23. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie 
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 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.  

24. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, wykonawca wyłoniony zostanie 
drogą komisyjnego, jawnego losowania. 

25. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano  

i uzasadnienie jej wyboru, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - jeżeli 

postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo 
zapytania o cenę. 

26. Jeżeli postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, 
zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 25 pkt 1, również na swojej stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 

27. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2;  
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia;  
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.  

28. W szczególnych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
obowiązku podawania przyczyny. 

29. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 
postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 27 stosuje się odpowiednio. 

30. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie. 
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31. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty nie 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 
kosztów przygotowania oferty. 

 
§ 21 

Umowy w sprawach zamówień 
1. Do umów w sprawach zamówień udzielonych zgodnie z regulaminem, zwanych dalej „umowami", stosuje 

się przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
3. Zamawiający zawiera z wybranym w toku postępowania wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, po 

przekazaniu mu zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 
ofertą. 

4. Umowę można zawrzeć nie wcześniej niż po upływie terminu wnoszenia protestów lub po dniu ich 
rozstrzygnięcia. 

5. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie i warunkami przedstawionymi w WZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem 
umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej 
oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. 

7. Dopuszcza się dokonywanie zmian w postanowieniach zawartej umowy, jeśli wprowadzenie takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub jeśli ta zmiana 
jest korzystna dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. 

8. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata. 
9. 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. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

11. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 
"zabezpieczeniem". 

12. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli 
wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości. 

13. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

14. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

15. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego. 

16. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia. 

17. 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. 

18. W trakcie realizacji umowy wykonawca może, za zgodą zamawiającego, dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 14. 

19. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 
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20. 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. 

21. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

22. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. 

23. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

24. Kwota, o której mowa w ust. 23, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości. 

 
§ 22 

Umowy ramowe 
1. Umowa ramowa – jest to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, 

której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, 
w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. 

2. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie 
trwania umowy ramowej. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio 
przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub negocjacji z 
ogłoszeniem. 

4. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia  
i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. 

5. Umowę ramową zawiera się: 
1) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą 

liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne;  
2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej 

wykonawców.  
6. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.  
7. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, w trybie:  

1) zamówienia z wolnej ręki – jeżeli zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą;  
2) zapytania o cenę  – jeżeli zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą. 

8. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 7, zamawiający może dokonać modyfikacji warunków 
zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli modyfikacja ta nie jest istotna. 
Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, zamawiający zaprasza do składania ofert wyłącznie 
wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową.  

 
§ 23 

Środki odwoławcze 
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień WZ, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
mocy niniejszego regulaminu, wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia można wnieść protest do 
zamawiającego. 

2. Protest nie przysługuje dla postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
3. Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy 
dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

4. W przypadku uwzględnienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień WZ zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać 
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żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 
wniesienie protestu. 

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie informuje  
o wpłynięciu protestu oraz o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą wykonawców, którzy złożyli oferty 

10. .Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień WZ, 
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana WZ.  

11. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 3 dni od jego wpłynięcia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym 
terminie uznaje się za jego oddalenie. 

12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje 
czynności bezprawnie zaniechanej. 

13. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego jest ostateczne. 
14. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje wykonawcy, który wniósł protest, 

oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. 

 
§ 24 

Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia 
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół 

postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający co najmniej:  
1) opis przedmiotu zamówienia;  
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;  
3) informacje o wykonawcach;  
4) cenę i inne istotne elementy ofert;  
5) wskazanie wybranej oferty z uzasadnieniem wyboru. 

2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.  

3. Protokół zatwierdza kierownik zamawiającego. 
4. Zamawiający przechowuje dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.  
5. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich 

plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 
 
 
 
Regulamin niniejszy zatwierdzam do stosowania: 
 

Prezes Zarządu 
/-/ Wiesław Ogrodnik 

 
 
Bolesławiec, dnia 29 kwietnia 2014 r. 


