
Załącznik nr 2 

 do Zarządzenia nr 6/2021 

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa  

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie 

 z dnia 27 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

REGULAMIN 

 

 udzielania zamówień sektorowych 

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie  

o wartości mniejszej od progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy                   

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 2019 z późn. zm.),  

zwany dalej Regulaminem 

 

DZIAŁ I 

 

Przepisy ogólne 

 

Rozdział 1 

 

Przedmiot regulacji 

 

§1 

 

1.  Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się, jeżeli zamówienie dotyczy działalności  

sektorowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.  

2.  Działalnością sektorową w zakresie gospodarki wodnej jest:  

 

a) udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług                              

publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej;  

b) dostarczanie wody pitnej do sieci, o których mowa w lit. a, chyba że:                                    

– produkcja wody pitnej przez zamawiającego sektorowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 Pzp, jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w art. 5 ust. 4 

pkt 1–4 Pzp oraz                                                                                             

– dostarczanie wody pitnej do sieci uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia               

zamawiającego i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, 

nie przekracza 30% wielkości jego łącznej produkcji,                                

c)    związane z działalnością, o której mowa w lit. a i b, działania w zakresie:                  

– projektów dotyczących 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; 

–  odprowadzania lub oczyszczania ścieków; 

3. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, gdy nie zachodzi                                 

konieczność zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień                 

Publicznych. (Dz. U. 2019. 2019 z późn. zm.) 

 

§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. 2014. 915 z późn. zm.), 

nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą; 

2) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy   

istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie,      

rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, 

modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie,         

wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 

3) 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 oraz opis potrzeb i wymagań; 

4) 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; 

5) innowacji – należy przez to rozumieć wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego 

produktu, usługi lub procesu, w tym między innymi procesów produkcji, budowy lub        

konstrukcji, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności 

gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych; 

6) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który zgodnie       

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

zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; 

7) kryteriach selekcji – należy przez to rozumieć obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria 

stosowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w konkursie, 

w celu ograniczenia liczby wykonawców albo uczestników konkursu, niepodlegających     

wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu albo w konkursie, których    

zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych lub ofert, do negocjacji lub dialogu albo do 

złożenia prac konkursowych; 

8) łańcuchu dostaw – należy przez to rozumieć wszystkie zasoby i działania niezbędne do 

wykonania dostaw, usług i robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia; 

9) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych          

w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać 

funkcję gospodarczą lub techniczną; 

10) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie                       

z dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia; 

11) 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; 

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 art. 125 ust. 1 Pzp; 

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) protokole postępowania – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez         

zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia; 

15) 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; 

16) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie          

i wykonanie robót budowlanych, lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu        

budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego; 

17) 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. 2002.144.1204 z późn. zm.); 

18) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu        

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240        

z późn. zm.); 

19) udzieleniu zamówienia – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie            

zamówienia publicznego; 

20) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą 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; 

21) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej          

o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, także między  

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy 

której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać 

część zamówienia; 

22) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami          

budowlanymi lub dostawami; 

23) warunkach zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia 

lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu 

zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań 

proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia                

publicznego; 

24) 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; 

25) zamawiającym – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Kutnie; 

26) zamówieniu – 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; 

27) zamówieniu sektorowym – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez        

zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej; 

28) zlecającym – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa         

Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kutnie; 

29) Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) – należy przez to rozumieć Sprostowanie do    

rozporządzenia Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego             

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu            



Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie              

zmiany CPV (Dz.U.UE.L.2020.387.29) 

 

§3 

                                                                                                                                                  

Wyłączenia stosowania Regulaminu 

 

1. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się przy wydatkowaniu środków      

finansowych w zakresie: 

1) umów z zakresu prawa pracy; 

2) opłat i wpisów sądowych; 

3) notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów; 

4) zakupu czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług 

medialnych; 

5) opłat administracyjnych, skarbowych, abonamentowych RTV; 

6) odsprzedaży, najmu lub dzierżawy przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod                  

warunkiem, że zamawiający nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży, 

najmu lub dzierżawy przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń 

sprzedawać, wynajmować lub dzierżawić na tych samych warunkach co zamawiający; 

7) zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro; 

8) udzielania zamówień na dostawy wody. 

 

 

Rozdział 2 

 

Zasady udzielania zamówień 

 

§4 

 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia             

w sposób: 

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;    

2) przejrzysty; 

3) proporcjonalny. 

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

1) najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem             

zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizacje,  

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych 

oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym 

zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 

3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

4. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami             

Regulaminu. 

 

§5 

 

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postepowaniem                  

o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w Regulaminie. 



3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu                   

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca, nie później niż               

w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,                 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

4. Wykonawca nie może zastrzec informacji o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej                

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

§6 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych                 

w Regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

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

 

DZIAŁ II 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Rozdział 1 

Zamawiający i wykonawcy 
 

§7 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks      

cywilny (Dz. U. 1964.16.93, z późn. zm.), jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej. 
 

§8 
 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. 

2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania                            

o udzielenie  zamówienia, w ramach pomocniczych działań zakupowych, własnej jednostce 

organizacyjnej lub osobie trzeciej. 

3.  Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego. 

4.  Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu zamawiającemu wsparcia  

w związku z udzielaniem zamówienia lub organizacją konkursu, w szczególności przez:             

1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie         

zamówień lub zawieranie umów ramowych; 

2) doradztwo dotyczące planowania, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania          

o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu; 

3)   przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz                 

zamawiającego. 

 

§9 

1. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące 

czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, po stronie 



zamawiającego lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub udzielające              

zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. 

2. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1: 

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 albo pozostają we wspólnym pożyciu   

z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów 

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały      

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie      

z innego tytułu 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 istnieje             

uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku                            

z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub         

pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym                

rozstrzygnięciu tego postępowania. 

3. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące 

czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego                 

postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych 

czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku           

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

1) o którym mowa w art.228-230a lub art. 250a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. 1997.08.02 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym” lub 

2) przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w rozdziale XXXIV Kodeksu 

karnego lub przeciwko mieniu, o których mowa w rozdziale XXXV Kodeksu karnego lub 

przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,    

o których mowa w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego, 

– o ile nie nastąpiło zatarcie skazania. 
 

 

§10 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

kierownik zamawiającego. 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają 

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

czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może      

powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych                            

w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego. 

 

 

§11 

1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania                              

o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „Komisją Przetargową”. 

2. Komisja przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z „Regulaminem Pracy Komisji 

Przetargowej”. 
 

 

 



§12 

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

1)   nie podlegają wykluczeniu; 

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

zamawiającego. 
 

§13 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

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

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania            

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku                 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia             

zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż 

w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem               

zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu. 

5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie            

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

§14 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na zasadach                        

określonych w art. 108 Pzp.                                                                                                        

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę na 

zasadach określonych w art. 109 Pzp. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 

§15 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać : 

1) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;        

2) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału        

w postępowaniu lub kryteriów selekcji.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

§16 

 

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,       

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po 

ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych 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. 

 

 

§17 

1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz           

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą,                 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków       

komunikacji elektronicznej lub w tradycyjnej formie pisemnej, zgodnie z wyborem                  

zamawiającego.                                                                                                                            

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do 

informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub 

dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,                 

potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest                              

udokumentowana. 
 

Rozdział 2 

 

Przygotowanie postępowania 
 

 

§18 

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

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.                                                                              

2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub 

robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu,   

metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych lub do    

konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym 

elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz               

proporcjonalne do jego wartości i celów.                                                                                              

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym    

Słowniku Zamówień.                                                                                                                       

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

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub                   

pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi    

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do                    

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.                               

5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi          

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu             

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.                                                                                                

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5,                   

zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny 



równoważności.                                                                                                                                        

7. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia 

praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 
 

 

§19 

1. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników 

zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań      

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu             

zamówienia. 

2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, 

przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób                    

niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników,  

opisuje się przez odesłanie do tego aktu. 
 

 

§20 

1. Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych       

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z późn. 

zm.), zamawiający opisuje  przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno                                

– użytkowego.  

3. 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. 
 

 

§21 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie                  

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

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

zamówienia lub konkursu lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 

3. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do 

niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. 

4. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi                   

w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania lub dopuszcza  

możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość                                              

poszczególnych części zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia 

jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia                        

w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania lub dopuszcza  

możliwość składania ofert częściowych.                                                                                                  



6. 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. 

7. W przypadku zamówienia, którego przedmiot obejmuje zamówienie sektorowe i klasyczne, 

zamawiający może albo ogłosić jedno postępowanie i umożliwić w jego ramach złożenie 

ofert na odrębne części albo też wszcząć dwa odrębne postępowania, z których jedno będzie 

prowadzone w oparciu o przepisy właściwe dla zamówienia sektorowego, a drugie w oparciu 

o przepisy właściwe dla zamówienia klasycznego. 

8. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część 

zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, 

jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla 

dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna           

wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia. 

9. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. Art. 388 pkt 2 

lit. b i c Pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się także wartość tych           

zamówień. 

10. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza 

udzielić w okresie trwania umowy ramowej. 

 

§22 

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.1994.89.414 z późn. zm.).                                                                                                                                

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 (Dz.U.1994.89.414 z późn. zm.). 
 

 

§23 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówień na usługi lub dostawy, powtarzających się, ciągłych 

lub podlegających wznowieniu w określonym czasie, jest łączna wartość tych zamówień: 

1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub 

roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz 

prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług                             

konsumpcyjnych ogółem albo 

2) 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: 

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. 
 

§24 

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, z tym że      

w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia 

pierwszego z postępowań. 

2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 

dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości 

zamówienia. 

3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do    

udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi i dostawy lub usługi i usługi społeczne 

oraz inne szczególne usługi to główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie,  

która z szacowanych wartości danych usług lub dostaw jest wyższa. 

 

 



 

§25 

1. Specyfikacja warunków zamówienia zawiera co najmniej: 

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania; 

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie   

zamówienia; 

3) tryb udzielenia zamówienia; 

4) opis przedmiotu zamówienia; 

5) informację o przedmiotowych środkach dowodowych; 

6) termin wykonania zamówienia; 

7) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp; 

8) informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9) wykaz podmiotowych środków dowodowych; 

10) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający  

będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych          

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, jeżeli 

zamawiający przewiduje taką możliwość; 

11) informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami; 

12) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami; 

13) termin związania ofertą; 

14) opis sposobu przygotowywania oferty; 

15) sposób oraz termin składania ofert; 

16) termin otwarcia ofert; 

17) sposób obliczenia ceny; 

18) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

19) informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

20) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

21) 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 może zawierać również: 

1) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp, jeżeli zamawiający je    

przewiduje; 

2) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

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

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

lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

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

części 

4) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia           

wadium; 

5) informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający 

przewiduje obowiązek jego wniesienia; 

6) informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 

ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, 

jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie; 



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

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

8) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

9) informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po             

odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów; 

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

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

11) informację o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp, jeżeli zamawiający              

przewiduje odwróconą kolejność oceny; 

12) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Pzp, jeżeli zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną; 

13) informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający   

przewiduje ich zwrot; 

14) wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,      

o których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania; 

15) wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp,    

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

16) informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie         

wymagania; 

17) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 Pzp i art. 121Pzp; 

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

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp. 

3. Specyfikacja warunków zamówienia może nie zawierać informacji, o których mowa w ust. 

1 pkt 9 i 20. 

4. Zamawiający ma prawo żądania wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

5. Zamawiający może określić w specyfikacji warunków zamówienia, która część                 

zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 
 

§26 

Specyfikację  warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem §31  ust. 2. 

 

§27 

1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji        

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,   

chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 

dni przed terminem składania ofert. 

2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym   

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

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

3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia         

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji  warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej 

stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania 

o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez                    



wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom,      

którym przekazano specyfikację warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja warunków    

zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. 

Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim         

wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja 

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

5. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów             

oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści               

specyfikacji warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 5 dni. 

7.  O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

wykonawców, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja 

jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. 
 

Rozdział 3 

Tryby udzielania zamówień 

Oddział 1 

 

Przetarg nieograniczony 

 

§28 

 

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na                    

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

 

§29 

1.  Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając                    

ogłoszenie na stronie internetowej. 

2. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób. 

 

 

§30 

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w §29 ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

2) określenie trybu zamówienia; 

3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja warunków          

zamówienia lub inny sposób jej przekazania; 

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) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków; 

8) informację na temat wadium; 

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 



10) miejsce i termin składania ofert; 

11) termin związania ofertą; 

12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 
 

 

§31 

                                                                                                                                                                     

1. Na wniosek wykonawcy zamawiający może przekazać w terminie 5 dni specyfikację             

warunków zamówienia w tradycyjnej formie pisemnej.  

2. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację warunków zamówienia, może pokrywać                

jedynie koszty jej druku oraz przekazania. 

3. Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, 

pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej 

dalej „SWZ”, od dnia publikacji ogłoszenia nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. 

4. Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej                             

prowadzonego postępowania z ważnych powodów, przekazuje ją w inny sposób określony 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

 

§32 

Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do                                

przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może 

być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku robót 

budowlanych – nie krótszy niż 14 dni. 

 

§33 

 

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                                     

w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków, również te dokumenty. 
 

§34 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać  od  wykonawców 

wniesienia wadium. 

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający do udzielania zamówień, określa kwotę wadium w wysokości nie większej 

niż 1,5 % wartości zamówienia. 

4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia                      

w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części.  

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.                                                                                          

5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy 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.  

2000.109.1158 z późn. zm.). 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego. 



7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 

pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia. 
 

 

§35 

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) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie            

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia.                                                                                                                                        

2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez 

wykonawcę wniosku o zwrot wadium  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, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.                                         

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, o których mowa w Regulaminie.                                                                         

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 §34 ust. 5 pkt 2–4, występuje          

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:                                  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych             

potwierdzających okoliczności dotyczące nie podlegania wykluczeniu lub spełniania         

warunków udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub 

nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty                            

z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, 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) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;                                        

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn              

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

Oddział 2 

Zamówienie z wolnej ręki 



 

§36 

 

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela  

zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 
 

 

§37 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna     

z następujących okoliczności: 

1) 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 alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie 

jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; 

2) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego             

wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub            

artystycznej; 

3) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach                

badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 

przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub   

pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego 

wykonawcę; 

4) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie           

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie 

zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia     

zamówienia; 

5) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo        

przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału                                

w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały 

odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp albo nie zostały złożone żadne oferty albo 

wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 Pzp lub, ze względu na 

ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp,           

a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

6) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach             

w związku z likwidacją działalności innego podmiotu albo postępowaniem egzekucyjnym 

albo upadłościowym; 

7) zamówienie na dostawy jest dokonywane na rynku towarowym, na którym regulowana          

i nadzorowana wielostronna struktura handlowa w sposób naturalny gwarantuje ceny         

rynkowe, w tym na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r.  

o giełdach towarowych (Dz. U. 2000.103.1099 z późn. zm.), giełdzie towarowej innych           

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy dokonuje zakupu 

świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia                         

z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej na giełdzie towarowej                                  



w rozumieniu ustawy z dnia   26  października 2000 r. o giełdach towarowych, lub na giełdzie 

towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  

8) jeżeli: 

a) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi                       

okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen               

rynkowych; 

b) w przypadku udzielania 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; 

c) zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych      

i polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie 

było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne  

z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy         

szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług 

lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. 

 

2.  Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów §11, §14, §16 i §38 w przypadku 

zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a i b, a także zamówień, o których mowa 

w  ust.1 pkt 2. 

 

§38 

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, ogólne warunki umowy 

lub wzór umowy. Przepisów §25 ust. 1-3 oraz §26 i 27 nie stosuje się. Przepisy §25 ust. 4 i 5 

stosuje się odpowiednio. 

2.  Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia wykonawca składa          

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Przepis §15 stosuje się             

odpowiednio. 

Oddział 3 

Zapytanie o cenę 

 

§39 

 

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. 

 

§40 

 

1.Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem           

zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane. 



2.Tryb zapytania o cenę stosowany jest w postępowaniach o wartości przekraczającej                 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro do wartości równej i nie                              

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 428.000 euro dla dostaw i usług, 

usług społecznych i innych szczególnych usług równowartość w złotych kwoty 1.000.000 

euro, a dla robót budowlanych równowartość w złotych kwoty 5.350.000 euro. 

 

 

§41 

1.  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, nie mniej niż 3. 

2.  Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację warunków 

zamówienia. 

§42 

1.  Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.           

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

                                                                                                                                                     

2.  Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

 

§43 

 

1.Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                                   

w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków, również te dokumenty. 

2.Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 

przygotowanie i złożenie oferty. 

 

Rozdział 4 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

§44 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku określonego w § 45 

ust. 1. 

2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą                

zamawiającego, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego                      

certyfikatu. 

3. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia przy użyciu 

systemu teleinformatycznego. 

4.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. 
 

 

§45 

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. 

 

 

§46 

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. 
 

§47 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji warunków           

zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni. 

2.  W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na             

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

4.  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. 

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

 

§48 

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. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza                     

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. 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. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,           

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

 

§49 

1.  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 ust. 2,                   

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki               

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego  

oferta została złożona. 



§50 

1.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 

obliczeniu ceny; 

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,             

że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że    

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 

słownie; 

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 

ryczałtowa): 

a)przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej               

obliczenia, 

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

2.  Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 1 uwzględnia konsekwencje 

rachunkowe dokonanych poprawek. 
 

 

§51 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z Regulaminem; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia; 

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 niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 

§50, lub błędy w obliczeniu ceny; 

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na                   

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

§52 

1.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do     

przedmiotu zamówienia, żąda w formie pisemnej od wykonawcy udzielenia w określonym 

terminie wyjaśnień oraz dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na       

wysokość ceny lub kosztu. 



2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,                             

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania           

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla            

wykonawcy oraz oryginalność projektu wykonawcy. 

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. 

 

 

§53 

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. 

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

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

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

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

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

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego, ze wybór jego oferty będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż          

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

§54 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia                       

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby               

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania        

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium  oceny ofert 

i łączną punktację, 

2)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 



 

§55 

1.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

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

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,           

z zastrzeżeniem pkt 2; 

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

ofert niepodlegających odrzuceniu; 

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 

4) w przypadkach, o których mowa w §53 ust. 7, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub          

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

przewidzieć; 

6) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia. 

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

w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia            

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

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

upływem terminu składania ofert; 

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

ofert; 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

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

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

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,          

w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wnio-

sek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolej-

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

przedmiot zamówienia. 

 

§56 

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

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

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

przesłane w inny sposób, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą,                   

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, 

jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem        

terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 

określonych w złożonej ofercie. 

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

sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umo-

wy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prze-

prowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w §55     

ust. 1. 

  



Rozdział 5 

Dokumentowanie postępowań 

 

§57 

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza 

pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”,                

zawierający co najmniej: 

1) wskazanie przedmiotu i wartości zamówienia; 

2) informację o trybie udzielenia zamówienia; 

3) informacje o wykonawcach wraz z podaniem imion, nazwisk albo nazw wykonawców, 

numerów identyfikacji podatkowej (NIP) lub numerów identyfikacyjnych REGON; 

4) cenę i inne istotne elementy ofert; 

5) wskazanie wybranej oferty lub ofert. 

2.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w §27 ust. 

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

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

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

naniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty          

udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

po upływie terminu ich składania. 

 

§58 

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

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego                

nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje 

umowę przez cały czas trwania umowy. 

2.  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. 

 

DZIAŁ III 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

Umowy ramowe 

 

§59 

 

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując 

odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

§60 

1.  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. 

2. 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. 

3. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. 

 

 

§61 

1.  Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową: 

1)  wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż 

określone w umowie ramowej; przepis §38 ust. 1 stosuje się odpowiednio; 

2)  wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy 

§ 34 i 35 stosuje się odpowiednio. 

2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 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. 

3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być mniej 

korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy          

ramowej. 

4. Do zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, nie stosuje się przepisów 

§16. 

DZIAŁ IV 

 

UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ 

 

§62 

1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej    

(Dz. U. 1964.16.93, z późn. zm.). 

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. 

 

 

 

§63 

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

zawartym w ofercie. 

2.  W szczególnie 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. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia 

nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku 

postępowania. 

3.  Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w specyfikacji warunków zamówienia. 

 



 

§64 

 

Wykonawcy, o których mowa w §13 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za             

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

§65 

 

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. 

 

 

§66 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na          

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

 

 

§67 

 

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. 

 

 

§68 

 

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 jakości. 

 

 

§69 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastę-

pujących formach, o których mowa w §34 ust 5. 



 

§70 

1.  W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą zamawiającego, może dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w §34 ust 5. 

2.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia   

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

 

§71 

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 nieprzekraczającej 5 % 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. 

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. 

 

 

§72 

1.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia           

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

2.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. 

3.  Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

DZIAŁ V 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

§73 

 

1. Skarga przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia         

doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Regulaminu.  

2. Skargę wnosi się do kierownika zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia,         

w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach                   

stanowiących podstawę jej wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4.  

3. Skargę dotyczącą postanowień SWZ wnosi się nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania SWZ.  

4. Wniesienie skargi jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  



5. Kierownik zamawiającego odrzuca skargę wniesioną po terminie lub wniesioną przez 

podmiot nieuprawniony.  

6. Skarga powinna wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także 

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających jej wniesienie. 

7. W przypadku wniesienia skargi po upływie terminu składania ofert bieg terminu               

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi.  

8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie         

wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich, pod rygorem wykluczenia                                     

z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na            

wydłużony okres.  

9. O wniesieniu skargi oraz jej treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie      

wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 

10.  Do czasu rozstrzygnięcia skargi zamawiający nie może zawrzeć umowy. 

11.  Skargę rozstrzyga się w terminie 7 dni roboczych od daty wniesienia do zamawiającego.  

12. Treść rozstrzygnięcia zamawiający przesyła niezwłocznie wykonawcom uczestniczącym  

w postępowaniu. 

13. Rozstrzygnięcie skargi przez zamawiającego jest ostateczne. 

 

DZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Przetwarzanie  oraz ochrona danych osobowych 

 

§74 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o  ochronie  danych), dalej „RO-

DO”, zamawiający będzie informował wykonawcę, że: 

1) Administratorem danych osobowych  jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  

Spółka  z  o.o. w Kutnie,  ul.  Przemysłowa  4,  99-300  Kutno, NIP 7750000597 , REGON 

610342903, tel. 24 253 33 20. 

2) Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Inspektor ochrony           

danych (IOD), z Inspektorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem email: 

iod@pwik.kutno.pl  lub adres Spółki: 99-300 Kutno ul. Przemysłowa 4 oraz tel. 24 253 33 20. 

2. Dane osobowe przetwarzane  będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu                         

związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania. 

4. Dane osobowe będą przechowywane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego bądź w związku z realizacją umowy . 

5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio wykonawcy jest wymogiem                   

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp oraz wewnętrznego Regulaminu,                    

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,     

stosownie do art. 22 RODO; 

7.Wykonawca posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jego danych osobowych, 



2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  jego danych osobowych,                               

a skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania       

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie                       

niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówień oraz nie może naruszać integralności           

protokołu oraz jego załączników, 

3) na podstawie art. . 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  

danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu  ochrony praw  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa                      

członkowskiego, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznano, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

8.  Wykonawcy nie przysługuje : 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 

§75 
 

1.  Regulamin  wchodzi w życie z dniem wydania Zarządzenia Prezesa Zarządu o jego  

wprowadzeniu. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulamin u traci moc Regulamin Udzielania                   

Zamówień Publicznych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym          

z dnia 19.06.2020 roku. 

3. Regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego. 
 

 
 

 
       P R E Z E S  Z A R Z Ą D U   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      (-)  mgr inż. Paweł Kieszkowski                                                                                                                                                                                                                                                     

 


