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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 31/2016 z dnia 29.07.20.2016 r. 
 

Regulamin udzielania zamówień  
współfinansowanych z Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
na lata 2014 – 2020 

§ 1  
1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku zamówień publicznych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 

2. Regulamin stosuje się do zamówień, których szacowana wartość:  

1) wynosi co najmniej 2 000,00 zł. netto i nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000,00 euro – w przypadku zamówień innych niż sektorowe 
lub 

2) wynosi co najmniej 2 000,00 zł. netto i nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty  
a) 418 000,00 euro dla dostaw lub usług, 
b) 5 225 000,00 euro dla robót budowlanych, 
– w przypadku zamówień sektorowych. 

3. Podstawę przeliczania wartości zamówień stanowi średni kurs złotego w stosunku do euro, 
określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych, wydanego na podstawie ustawy Pzp. 

4. Zamówienia współfinansowane ze środków POIiŚ 2014-2020 udzielane są zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 

§ 2  
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., 
poz.915); 

2) DMAO – należy przez to rozumieć zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, 
którego zakres działania jest określony w Zarządzeniu nr 25/2016 Prezesa Zarządu 
KPWiK Sp. z o.o. z dnia 29.06.2016 r.; 

3) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr 
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 
leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 
rozmieszczenie lub instalację; 

4) JRP – należy przez to rozumieć Jednostkę Realizującą Projekt w imieniu 
Zamawiającego; 

5) MAO – należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, którego zakres 
działania jest określony w uchwale nr 7/2016 Rady Nadzorczej KPWiK Sp. z o.o. 
z dnia 21.06.2016 r.; 
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6) kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu 
KPWiK Sp. z o.o.; 

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

8) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią 
zapytania ofertowego, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób 
wykonania zamówienia; 

9) ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie 
z warunkami określonymi zapytaniu ofertowym, odmienny niż określony przez 
Zamawiającego sposób wykonania zamówienia; 

10) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie 
wszczynane poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w celu dokonania wyboru 
oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa; 

11) protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez Zamawiającego 
w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

12) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień 
przez KPWiK Sp. z o.o.; 

13) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego 
za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego; 

14) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.); 

15) usługach –- należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie 
są roboty budowlane lub dostawy; 

16) ustawie Prawo budowlane –- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290); 

17) ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t. j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

18) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie 
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT) lecz łącznie z wartością 
przewidywanych zamówień uzupełniających, ustalone przez Zamawiającego z należytą 
starannością; 

19) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

20) Wytycznych - należy przez to rozumieć Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014 – 2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju MIiR/IiŚ 2014-2020/26(1)09/2015 
z 22 września 2015r.; 

21) Zamawiającym - należy przez to rozumieć KPWiK Sp. z o.o.; 
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22) zamówieniu lub zamówieniu publicznym - należy przez to rozumieć pisemną umowę 
odpłatną zawieraną między Zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym 
w ramach POIiŚ; 

23) zamówieniu sektorowym - należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa 
w art. 132 ust. 1 ustawy Pzp; 

24) zasadzie konkurencyjności – należy przez to rozumieć zasadę określoną w sekcji 6.5.3. 
Wytycznych. 

§ 3  
1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób efektywny, tj. zapewniający osiągnięcie 

najlepszego efektu przy najniższych kosztach. 
2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

następuje w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 
wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Regulaminie. 

3. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia 
publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, 
a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zawierać umowy w formie pisemnej, chyba że przepisy 
szczególne przewidują inny tryb i formę zawierania umowy oraz stosować tryb udzielania 
zamówienia określony w Regulaminie z uwzględnieniem następujących zasad: jawności, 
nie dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów 
gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, wzajemnego uznawania dyplomów, 
świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie 
z polskim prawem, odpowiednich terminów oraz przejrzystego i obiektywnego podejścia. 

5.  Zamawiający upublicznia procedurę poprzez zamieszczenie ogłoszenia: 

1) w siedzibie Zamawiającego; 

2) poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego; 

3) w przypadku zamówień publicznych przekraczających równowartość 30 tys. euro netto 
dla zamówień innych niż sektorowe a nie przekraczających kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - dodatkowo 
w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

4) w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tyś. zł netto 
dodatkowo na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego 
ds. rozwoju; 

5) w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - dodatkowo jego 
w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla 
zamówień publicznych o takiej wartości. 

6) Zamawiający może także zamieścić w prasie, Internecie, siedzibie Zamawiającego lub 
innym miejscu ogłoszenie, którego zamieszczenie ze względu na wartość 
zamówienia nie jest obowiązkowe. 

6. Upublicznienie ogłoszenia oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

7. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego: 

1) wpłynie tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę 
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konkurencyjności za spełnioną;  

2) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym 
bez zachowania procedury o której mowa w ust. 5 przy czym zawarcie umowy 
z podmiotem powiązanym (o którym mowa w pkt. 8 sekcji 6.5.3 Wytycznych jest 
dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy 
o dofinansowanie projektu oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki o których 
mowa w pkt. 5. lit. a. tiret ii sekcji 6.5.3 Wytycznych). 

8. Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się nazwy i kody określone 
we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada 2002 r, w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

9. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa się 
w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one 
zawężać konkurencji poprzez ustanowienie wymagań przewyższających potrzeby 
niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców. 

10. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zawierają wymagania związane z przedmiotem zamówienia publicznego, przy 
czym: 

a) kryteria te nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanowienie wymagań 
przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu 
i prowadzących do dyskryminacji wykonawców; 

b) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny 
również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak 
np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, 
innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji; 

c) kryteria oceny ofert mogą odnosić się do właściwości wykonawcy wyłącznie 
w przypadku, o którym mowa w sekcji 6.5.1. pkt 6 Wytycznych. 

§ 4  
Do udzielania zamówień stosuje się Wytyczne oraz niniejszy Regulamin. 

§ 5  
1. Postępowania o udzielanie zamówień prowadzone są w KPWiK Sp. z o.o. pod 

kierownictwem i z udziałem JRP. 

2. Za przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia odpowiada  komisja przetargowa, o której mowa w § 7 ust.1. 

3. Nadzór nad przebiegiem procesu udzielania zamówień sprawuje MAO/DMAO. 

§ 6  
1. Szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, 

z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających i jest dokumentowane na piśmie. 

2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług ustalone przez Zamawiającego z należytą 
starannością. 

3. Zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący zaniżeniem jego wartości 
szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę 
konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:  
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1) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie; 

2) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie; 

3) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę. 
4. W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach, wartość zamówienia 

publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych części. 
5. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości 

zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 
6. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

1)  kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 

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 - Prawo budowlane. 

7. 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. 

8. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 
lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego 
samego rodzaju: 

1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy, 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. 

9. 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. 

10. Jeżeli zamówienie obejmuje:  

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

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

3) usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne 
prowizje i inne podobne świadczenia. 

11. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje komisja przetargowa, o której mowa w 
§ 7 ust. 1. 

12. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ 
na dokonane ustalenia,  komisja przetargowa przed wszczęciem postępowania dokonuje 
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zmiany wartości zamówienia. 

13. Podstawę przeliczania wartości zamówień stanowi średni kurs złotego w stosunku do 
euro, określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych, wydanego na podstawie ustawy Pzp. 

§ 7  
1. Kierownik Zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, zwaną dalej komisją przetargową. 
2. Do składu  komisji przetargowej powołuje się co najmniej 3 członków JRP. 

3. Zasady działania komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej.  

§ 8  
1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 

wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

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

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

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

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

2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie 
pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed 
odebraniem oświadczenia, kierownik Zamawiającego lub osoba, której powierzył 
czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

3. Kierownik Zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie 
uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami Zamawiającego lub innymi 
osobami zatrudnionymi przez Zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ 
na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w ust. 1 pkt 2 – 4, 
odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których 
mowa w ust. 1. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik Zamawiającego lub osoba, 
której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie 
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

4. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą 
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wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa 
w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych 
niepływających na wynik postępowania. 

§ 9  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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

2) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować 
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 

§ 10  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. l, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa 
w pkt. 1. 

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. l została uznana za najkorzystniejszą, 
Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

§ 11  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
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z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomoca stosownych środków 
dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r.poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z z 2016 r. 
poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 184, 1618, 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

13) w przypadku zamówień innych niż sektorowe podmioty powiązane z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo w rozumieniu sekcji 6.5.3. pkt 8 Wytycznych. 

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 
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z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w § 8 ust. 1  
pkt 2–4 Regulaminu z: 
a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 
złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 
niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 3, wskazuje 
podstawy wykluczenia w zapytaniu ofertowym. 

5. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2 lit. a-c i ppkt.3, gdy osoba , o której 
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt.2 
lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony 
inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach , o których mowa: 
a) w pkt. 1 ppkt 2 lit. d i ppkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 
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skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 2 lit. d, 
b) w pkt. 1 ppkt 4, 
c) w pkt. 3 ppkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 7 i 9 lub pkt 3 ppkt 2 i 4, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 ppkt 2 i 3 oraz 5-9 lub pkt 3, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 6. 

8. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w § 17, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

§ 12  
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie takich 
kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych 
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przepisów, w szczególności: 

1) koncesji, zezwolenia licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania 

2) w przypadku zamówienia na usługi – dokumentu potwierdzającego status członkowski 
wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do 
świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający może żądać 
następujących dokumentów: 

1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie 
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią 
o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy 
niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
za ten okres; 

2) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy 
w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert; 

4) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjna określoną przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dopuszcza złożenie 
przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 

5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących 
dokumentów: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
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ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, SA referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami; 

4) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – technicznych 
zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza 
naukowo – badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało 
w dyspozycji wykonawcy; 

5) wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które 
wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego; 

6) wykazu środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł 
zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego; 

7) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności 
produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także 
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli 
jakości, z których będą korzystać – w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje 
produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu; 

8) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz 
liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania 
ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie; 

9) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub 
kadry kierowniczej wykonawcy; 

10) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

6. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 

1) o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie 
dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert; 

2) o którym mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 
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3 lata przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych SA wykonywane, o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie. 

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 11 ust. 1 pkt 2, 3 
i 10 Regulaminu oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie § 11 ust. 3 pkt 5 i 6 Regulaminu, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odłożenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 11 ust. 3 pkt 1 
Regulaminu; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie § 11 ust. 3 pkt 5 i 6 Regulaminu; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie § 11 ust. 3 pkt 7 Regulaminu; 
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9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 19941 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8: 

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w § 11 ust. 1 pkt. 2,3 i 10 oraz § 11 ust. 3 pkt 5 i 6; 

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
 
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 1, w zakresie określonym w §11 ust. 1 pkt. 3 i 10 
oraz § 11 ust. 3 pkt 5 i 6 Regulaminu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 
zdanie pierwsze stosuje się. 

14. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w ust. 8 pkt 1-9. 

16. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 
w ust. 8 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega. 

17. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, ust. 8 i ust. 9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

18. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w ust. 2, ust. 8 i ust. 9, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, 
o ile są one aktualne. 

19. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 
wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich 
norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane 
przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, 
w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na 
dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce 
odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 2 i ust. 8. 

20. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać 
w szczególności: 

1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów 
komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi 
zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 
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przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego 
zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia; 

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym; 

4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania 
przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje 
się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm 
europejskich; 

5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia 
przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego, jeżeli zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskowego, 
które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia publicznego, 
odwołując się do unijnego systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub do 
innych norm zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich normach 
europejskich lub międzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki. 

21. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 20 pkt 2-5, złożyć 
równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie 
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

22. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania 
dokumentów, o których mowa w ust. 20 pkt 2-5, może złożyć inne dokumenty dotyczące 
odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, 
potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych 
z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego 
równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm 
zarządzania środowiskowego. 

23. Dowody dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych muszą 
spełniać wymagania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych. 
Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 
wydane przez inne państwa, jeżeli są równoważne poświadczeniu bezpieczeństwa 
o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji 
niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie 
potwierdzenia, że poświadczenie bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydane 
winnym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli 
tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 

24. Oświadczenia, o których mowa w § 12 ust. 2 – 23 dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

25. Dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 – 23, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w ust. 24, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

26. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

27. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 
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28. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

29. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 2.  

30. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

§ 13  
Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 
do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie. 

§ 14  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się zgodnie z wyborem Zamawiającego określonym z zapytaniu ofertowym, 
w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. 

§ 15  
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 16  
1. Postępowania o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Z prowadzonego postępowania sporządza się protokół postępowania o udzielenie 
zamówienia zawierający co najmniej: 

1) informacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego; 

2) wykaz ofert złożonych, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz 
ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego; 

3) informacje o spełnieniu przez Wykonawców warunku o którym mowa w sekcji 6.5.3. 
pkt. 8 Wytycznych; 

4) informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, o ile 
takie warunki były stawiane; 

5) informacje o sposobie zapewnienia konkurencji w sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 8 
Regulaminu; 

6) informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny i sposobie przyznania punktacji poszczególnym wykonawcom 
za spełnienie danego kryterium; 

7) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 

8) datę sporządzenia protokołu i podpis kierownika Zamawiającego; 
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9) załączniki: 

a) potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego zgodnie z warunkami określonymi 
w § 3 pkt. 5 niniejszego Regulaminu; 

b) złożone oferty, 
c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, 

podpisane przez kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnione do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i osoby wykonujące czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 
a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą. 

3. Protokół sporządza się w formie pisemnej. 

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym 
że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

§ 17  
Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza w siedzibie 
Zamawiającego oraz na swojej stronie internetowej wykaz złożonych ofert, który zawiera co 
najmniej nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny oraz 
pozostałych kryteriów oceny ofert, jeżeli były ustalone. 

§ 18  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej z zastrzeżeniem 

§ 14 pkt 2. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

§ 19  
1. Zamówienia udzielane są w trybie zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert nie mniej niż 3 wykonawców. 
3. Przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jasny i precyzyjny, za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, umożliwiający wykonawcom złożenie porównywalnej 
oferty. 

§ 20  
1. Zamawiający wszczyna postępowanie, publikując treść zapytania ofertowego w sposób 

określony w § 3 pkt. 5 oraz przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zapytanie 
ofertowe.  

2. Oferty mogą złożyć również wykonawcy, do których Zamawiający nie wysłał zapytania 
ofertowego. 

§ 21  
1. Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

1) nazwę i adres Zamawiającego; 

2) tryb udzielania zamówienia; 
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3) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu 
lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego 
pochodzenia chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia 
publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność 
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu 
opisu przedmiotu zamówienia, przy czy wymagane jest przesłanie uzupełnienia 
wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który 
zobowiązał się do zachowana poufności w odniesieniu do przedstawionych 
informacji); 

4) termin wykonania zamówienia; 

5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe; 

6) kryteria oceny oferty; 

7) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów ocelu oferty; 

8) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,  

9) opis sposobu przygotowania ofert; 

10) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 
7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw 
i usług a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku 
robót budowlanych; termin 7 lub 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego 
po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływam ostatniego dnia  
dnia; 

11) termin związania ofertą; 

12) informacje i sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami; 

13) informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w pkt. 8 sekcji 6.5.3. 
Wytycznych;  

14) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest 
wymagane; 

15) ogólne warunki umowy lub wzór umowy (jeżeli dotyczy), określający co najmniej: 
a) strony umowy, 
b) przedmiot umowy spójny z opisem przedmiotu zamówienia, 
c) termin realizacji umowy, 
d) zasady płatności, 
e) przewidywane możliwości dokonania zmian umowy oraz określenie warunków 

dokonywania tych zmian; 
f) zasady ubezpieczania przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy), 
g) kary umowne: 
h) odbiór przedmiotu umowy, 
i) rękojmię i gwarancję (jeżeli dotyczy), 
j) zasady udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych, 

16) informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu, 
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jeżeli Zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie § 11 ust. 3 
Regulaminu. 

2. Zapytanie ofertowe może zawierać również: 

1) opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

2) informacje o zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje 
udzielenie takich zamówień. 

3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać 
zmiany treści zapytania ofertowego, przekazując te zmiany wszystkim wykonawcom, do 
których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zamieszczając te zmiany na stronie 
internetowej. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, niezbędny jako 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

4. Zamawiający może również przedłużyć termin składania ofert, jeśli jest to wskazane dla 
prawidłowego przeprowadzenia postępowania. 

5. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
wykonawców, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zamieszcza te zmiany 
na stronie internetowej. 

6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie ich udzielić, jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Treść zapytań (bez ujawniania źródła) oraz odpowiedzi Zamawiającego zamieszczane są 
na stronie internetowej. 

§ 22  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 
może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

§ 23  
W toku badania i oceny ofert  komisja przetargowa może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem § 24, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści ofert. 

§ 24  
Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

§ 25  
1. Komisja przetargowa dokonuje badania i oceny ofert uznając za najkorzystniejszą ofertę 

która spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i która uzyskała 
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największą liczbę punktów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert. 

2. 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, komisja przetargowa 
spośród tych ofert proponuje wybór oferty z niższą ceną. 

3. Jeżeli oferty, o których mowa w pkt. 2, mają taka samą cenę, Zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, 

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, o których mowa w pkt 3, nie mogą zaoferować 
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

§ 26  
1. Komisja przetargowa wnioskuje do kierownika Zamawiającego o odrzucenie oferty, jeżeli: 

1) jest niezgodna z Regulaminem; 

2) jej treść nie odpowiada wymaganiom w zapytaniu ofertowym; 

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

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;  

5) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia oświadczył, 
iż nie wyraża zgody na poprawienie omyłki, o której mowa z § 24 pkt 2), brak złożenia 
oświadczenia o nie wyrażeniu zgodny na poprawienie omyłki uznaje się za wyrażanie 
zgodny i skutkuje ważnością dokonania przez Zamawiającego poprawy; 

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o odrzuceniu podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

§ 27  
1. Komisja przetargowa wnioskuje do kierownika Zamawiającego o unieważnienie 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejsza ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

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. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 
przyczyny. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia komisja przetargowa zawiadamia 
wszystkich wykonawców oraz zamieszcza informacje na stronie, na której zamieszczone 
zostało zapytanie ofertowe. 

§ 28  
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania 
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umieszcza się stronie internetowej, na której opublikowane zostało zapytanie ofertowe oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z sekcją 6.5.3. pkt. 11) Wytycznych. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający 
zawiadamia w formie elektronicznej również wykonawców, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera: 

1) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację, 

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i podstawę odrzucenia oferty, 

3) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i podstawę wykluczenia wykonawcy, 

4) informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawrta. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest zawierana nie wcześniej niż po upływie 
3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później 
jednak niż w ciągu 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w § 31 ust 1 i 2 podpisanie umowy 
z wybranym wykonawcą zostaje wstrzymane do czasu jego rozstrzygnięcia. 

§ 29  
1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią 
inaczej. 

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

§ 30  
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego 
wynikającego w umowy. 

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. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z następujących form: 

1) pieniądzu 

2) poręczeniach bankowych 

3) gwarancjach bankowych 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych 
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
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i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostała na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy lub nie 
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

7. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu 
ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz określone 
warunki takiej zmiany. 

8. Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówienia zamówień 
publicznych uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej łącznie 50 % wartości 
zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia 
publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz 
możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu 
ofertowym oraz w umowie z wykonawca; w takim przypadku nie jest konieczne ponowne 
przeprowadzenie postępowania. 

9. Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówienia zamówień 
publicznych dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym 
i nie przekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia publicznego, 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne 
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli: 

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego 
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów lub  

2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego; 

w takim przypadku nie jest konieczne ponowne przeprowadzenie postępowania. 

§ 31  
1. Sprzeciw przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu. 
2. Sprzeciw wnosi się do Prezesa Zarządu KPWiK Sp. z o.o. Sprzeciw wnosi się w terminie 

3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawą jego wniesienia. 

3. Sprzeciw uważa się za wniesiony z chwilą gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, 
że mógł zapoznać się z jego treścią, ale nie później niż do godz. 1500 w ostatnim dniu, 
kiedy dopuszczalne jest jego wniesienie. 

4. Wniesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy, 

5. Sprzeciw wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony nie 
będzie rozpatrywany. 

6. Sprzeciw powinien wskazywać zaskarżaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających jego wniesienie. 
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§ 32  
1. Sprzeciw rozstrzyga się w terminie 7 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiającego. 

2. Rozpatrując sprzeciw Prezes Zarządu Spółki uwzględnia lub oddala sprzeciw. 

3. W przypadku uwzględnienia sprzeciwu powtarza się czynność, której sprzeciw dotyczy. 
4. O powtórzeniu czynności Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

5. Od oddalenia sprzeciwu dalsze środki odwoławcze nie przysługują. 

§ 33  
1. Do czynności nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Wytyczne. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu 
a postanowieniami Wytycznych zastosowanie maja postanowienia Wytycznych. 

3. Do czynności podejmowanych przez uczestników postępowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  


