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Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§1 

Zakres stosowania Regulaminu 

1. Regulamin znajduje swoje zastosowanie w przypadku, w którym Zamawiający ustali z należytą 

staranności, że nie posiada w przypadku konkretnego zamówienia statusu zamawiającego 

subsydiowanego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j., Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm. dalej: „Pzp”). 

2. W przypadku, w którym Zamawiający ustali, że w przypadku konkretnego zamówienia posiada 

status zamawiającego subsydiowanego, o którym mowa w art. 6 Pzp udzieli zamówienia na 

podstawie Pzp, a niniejszy Regulamin nie będzie miał do nich zastosowania. 

3. Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie do udzielania zamówień w projektach 

dofinansowanych z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 (dalej: „POIiŚ”) oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: 

„POIR”). 

4. Regulamin nie znajduje zastosowania do udzielania zamówień innych niż te, o których mowa w 

ust. 3, w tym m.in.: 

1) dofinansowanych z funduszy UE w ramach pozostałych programów operacyjnych, w 

tym regionalnych programów operacyjnych, 

2) dofinansowanych pozostałych źródeł zagranicznych, w tym środków z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, 

3) dofinansowanych z krajowych środków publicznych, 

4) finansowanych ze źródeł własnych Zamawiającego. 

5. Regulaminu, w tym procedur określonych w rozdziale IV, podrozdziale I, II i III nie stosuje się 

do: 

1) zamówień odpowiadających tym, o których mowa w art. 9-14 Pzp, 

2) bez uszczerbku dla pkt 1) udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie 

własności lub innych praw do istniejącej nieruchomości (przedmiot zamówienia 

odpowiadający art. 11 ust. 1 pkt 6 Pzp), w tym budynku dopuszczalne jest z 

pominięciem Zasady konkurencyjności jedynie wówczas, gdy Zamawiający nie jest 

powiązany osobowo lub kapitałowo z wykonawcą w rozumieniu których mowa w §16 

ust. 2 Regulaminu, 

3) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 21 grudnia 2020 r.), 

4) zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie określonym w ustawie 

z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 

711 ze zm.) lub w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 541 ze zm.) do realizacji projektu w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego (projekt hybrydowy), 

5) zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-

rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym 

wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające 

na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem. 
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6. Zamawiający może nie stosować Regulaminu, w tym procedur określonych w rozdziale IV 

podrozdziale I, II i III przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: 

1) w wyniku prawidłowego zastosowania Zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna 

oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy 

zostali wykluczeni z postępowania Zamówieniowego lub nie spełnili warunków udziału 

w postępowaniu zamówieniowym. W takim przypadku zawarcie umowy w sprawie 

realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy 

pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione, 

2) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z 

następujących powodów: 

i. brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, tzn. 

istnieje tylko jeden wykonawca, który może zrealizować zamówienie, 

ii. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw 

własności intelektualnej, tzn. istnieje tylko jeden wykonawca, który ma 

wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to 

podlega ochronie ustawowej 

- wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, 

a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia, 

3) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie Zasada konkurencyjności, ze 

względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było 

przewidzieć, nie można zachować odpowiednich terminów określonych w §12 

Regulaminu, 

4) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie Zasada konkurencyjności, ze 

względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, 

katastrofy, awarie, epidemie i pandemie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie 

zamówienia i nie można zachować odpowiednich terminów określonych w §12 

Regulaminu, 

5) Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z Zasadą konkurencyjności 

zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie 

dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub 

rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia 

materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby 

niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 

użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie 

zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat, 

6) Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z Zasadą konkurencyjności, w 

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w 

zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

7) przedmiotem zamówienia są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w 

związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo 

upadłościowym, 

8) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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7. Zamówienia, o ustalonej z należytą starannością szacunkowej wartość zamówienia 

przekraczającej 50 000,00 PLN netto tj. bez podatku VAT, o których mowa w ust. 6 pkt 1), 2), 

3), 4), 7) i 8) nie mogą być udzielane wykonawcom powiązanym z Zamawiającym w sposób 

określony w §16 ust. 2 bez zgody instytucji przyznającej środki z funduszy UE będącej stroną 

umowy o dofinansowanie. 

8. Przesłanki umożliwiające udzielenie zamówienia z pominięciem Regulaminu, w tym procedur 

określonych rozdziale IV podrozdziale I, II i III, a uwzględnione w ust. 5 i 6 powinny być 

interpretowane w sposób właściwy interpretacji odpowiednich przesłanek umożliwiających 

udzielenie zamówienia z pominięciem Pzp. 

9. Pominięcie przez Zamawiającego Regulaminu, w tym procedur określonych rozdziale IV 

podrozdziale I, II i III, a to na podstawie najmniej jednej przesłanki z ust. 5  lub 6 wymaga 

pisemnego uzasadnienia. 

§2 

Definicje 

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. 2019 r., poz. 178), nawet jeżeli 

jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, 

2) 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, 

3) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z zapytaniem 

ofertowym, wykonanie części zamówienia, 

4) protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez Zamawiającego, który 

dokumentuje przebieg postępowania zamówieniowego przeprowadzonego w trybie Zasada 

konkurencyjności lub Rozeznanie rynku, 

5) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 

2004/18/WE (Dz. U. UE L 94 z 28.3.2014 r., s. 65 i n., dalej: „dyrektywa 2014/24/UE), w 

załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 

r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 

energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE L 94 

z dnia 28.3.2014 r., s. 243 i n., dalej: „dyrektywa 2014/25/UE”) oraz objętych działem 45 

załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. WE L 340 z 

16.12.2002 r., s. 1 i n., ze zm., dalej: „rozporządzenie CPV”), lub obiektu budowlanego, a także 

realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego, 

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

lub dostawami, 

7) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę o zamówienie, 
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8) Zamawiającym – należy przez to rozumieć PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, numer NIP: 526-25-42-704, numer KRS: 0000322634, 

9) zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatną, w przypadku udzielenia zamówienia 

w trybie Zasada konkurencyjności – pisemną, zawieraną między Zamawiającym a wykonawcą, 

której przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego od wybranego wykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług, 

10) zamówieniu klasycznym – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez 

Zamawiającego inne niż zamówienie sektorowe, 

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

zamawiającego w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa 

w art. 5 ust. 4 Pzp, 

12) czynie nieuczciwej konkurencji – należy przez to rozumieć czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. 

2020 poz. 1913 ze zm.  dalej: „znk”), 

13) tajemnicy przedsiębiorstwa – należy przez to rozumieć tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu znk, 

14) zapytaniu ofertowym – należy przez to rozumieć ogłoszenie, którego publikacja stanowi 

wszczęcie postępowania zamówieniowego w trybie Zasada konkurencyjności, 

15) zapytaniu o cenę – należy przez to rozumieć  ogłoszenie, którego publikacja stanowi wszczęcie 

postępowania zamówieniowego w trybie Rozeznanie rynku. 

§3 

Podstawy postępowań zamówieniowych  

i udzielania zamówień 

1. Do udzielania zamówień na podstawie Regulaminu nie znajduje zastosowania Pzp. 

2. Niniejszy Regulamin przewiduje zasady udzielania zamówień, etapy przygotowania i 

prowadzenia postępowań zamówieniowych, tryby udzielania zamówień oraz wymagania 

dotyczące umów o zamówienie zgodne z: 

1) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r., poz. 

818, dalej: „ustawa wdrożeniowa”), 

2) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm., 

dalej: „Kc”), 

3) umowami o dofinansowanie projektów zawartych przez Zamawiającego, 

4) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 21 grudnia 2020 r., dalej: 

„Wytyczne”), 

5) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, (wersja z dnia 7 lipca 2017 r., dalej: 

„Wytyczne POIiŚ”), 

6) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, (wersja z 16 grudnia 2016 r.,: dalej „Wytyczne POIR”)-  
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- o ile do stosowania wytycznych, o których mowa w pkt 5) i 6) Zamawiający został zobligowany 

w treści umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowanie projektu, w ramach 

którego wykonanie przedmiotu zamówienia dofinansowane będzie ze środków UE. 

 

§4 

Zasady udzielania zamówień 

1. Zamawiający dokonuje wszelkich czynności na podstawie Regulaminu z zachowaniem zasad: 

uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz 

proporcjonalności. 

2.  Czynności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający dokonuje w sposób pozwalający na 

dokonanie wydatków w ramach projektów w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z 

zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

3. Niezastosowanie w całości lub w części wymogów, o których mowa w ust. 1-2 możliwe jest 

wyłącznie w przypadku, w którym wystąpi ku temu jednoznaczna i należycie uzasadniona 

przesłanka oparta m.in. na podstawie lub podstawach, o których mowa w §3 ust. 2 lub 

Regulaminie. 

4. Postępowanie zamówieniowe oraz postępowanie odwoławcze przeprowadzane są w języku 

polskim. Każdy dokument lub informacja w języku innym niż język polski muszą być 

upublicznione lub przekazane (doręczone) wraz z tłumaczeniem na język polski. 

§5 

Interpretacja i stosowanie postanowień Regulaminu 

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu będę interpretowane w sposób zgodny z zasadami z §4 

ust. 1 i 2 – z zastrzeżeniem §4 ust. 3. 

2. Wszelkie postanowienia Regulaminu będą interpretowane w sposób pozwalający na 

stwierdzenie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz podstawami, o których 

mowa w §3 ust. 2 – nawet w przypadku, w którym literalna treść postanowienia lub postanowień 

Regulaminu prowadziłaby do wątpliwości lub stwierdzenia, że Regulamin, jego postanowienie 

lub postanowienia nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz podstawami, o 

których mowa w §3 ust. 2. W takim przypadku Zamawiający odnosić się będzie do reguł 

wykładni celowościowej lub systemowej. 

3. W przypadku, w którym interpretacja postanowień Regulaminu zgodnie z ust. 2 nie będzie 

obiektywnie możliwa takie postanowienie lub postanowienia Regulaminu należy uznać za 

nieważne, a to bez uszczerbku dla ważności pozostałych postanowień Regulaminu. 

4. Przyjęcie niniejszego Regulaminu nie stanowi przeszkody do bezpośredniego stosowania 

Wytycznych, Wytycznych POIiŚ oraz Wytycznych POIR, w tym wobec wykonawców - o ile do 

stosowania Wytycznych POIiŚ, odpowiednio Wytycznych POIR Zamawiający został 

zobligowany w treści umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu, w ramach 

którego dofinansowane ze środków UE będzie wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Rozdział II 

Zamawiający oraz osoby działające w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

§6 

Kierownik Zamawiającego 

1. Kierownikiem Zamawiającego jest Zarząd Zamawiającego działający w składzie 

wystarczającym do jego reprezentacji w sposób ujawniony w dokumencie rejestrowym.  
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2. Kierownik Zamawiającego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. §4 stosuje się 

odpowiednio. 

§7 

Upoważnienie osób, komisji zamówieniowej oraz pełnomocnik Zamawiającego 

1. Kierownik Zamawiającego może upoważnić osobę lub osoby (komisja zamówieniowa) będące 

pracownikami Zamawiającego do wykonania określonych lub wszelkich czynności związanych 

z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania zamówieniowego oraz związanych z 

przygotowaniem i zawarciem umowy o zamówienie. 

2. §4 stosuje się odpowiednio do osoby, odpowiednio: osób (komisji zamówieniowej), o których 

mowa w ust. 1. 

3. Trybu wyboru osoby lub osób (komisja zamówieniowa), o których mowa w ust. 1 nie reguluje 

Regulamin. Tryb wyboru osoby lub osób (komisja zamówieniowa), o których mowa w ust. 1 

odbywa się zgodnie z odrębnymi zasadami przyjętymi wewnętrznie przez Zamawiającego. 

4. Kierownik Zamawiającego lub należycie upoważniona osoba (lub osoby), o której mowa w ust. 

1 może zlecić osobie trzeciej, posiadającej specjalistyczną wiedzę techniczną lub ekonomiczną 

lub prawniczą, wykonanie określonych lub wszelkich czynności związanych z przygotowaniem 

oraz przeprowadzeniem postępowania zamówieniowego oraz związanych z przygotowaniem i 

zawarciem umowy o zamówienie. §4, §8 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiający, w ramach pomocniczych działań zakupowych, może powierzyć przygotowanie, 

przeprowadzenie lub wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania lub 

przeprowadzenia postępowania zamówieniowego PKPE Holding sp. z o.o. §4, §8 oraz ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

§8 

     Zachowanie bezstronności przez Zamawiającego, zakaz powiązań pomiędzy Zamawiającym 

a wykonawcami 

1. Osoby, o których mowa w §6 i §7 dokonują czynności obiektywnie i bezstronnie – w sposób 

pozwalający na udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Osoby, o których mowa w §6 i §7 są obowiązane złożyć oświadczenie o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych, o których mowa w § 16 ust. 2 z wykonawcami, którzy złożyli swoje 

oferty – jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie Zasada konkurencyjności. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 obowiązane osoby składają niezwłocznie po powzięciu 

informacji, o wykonawcach którzy złożyli oferty w postępowaniu zamówieniowym. 

Oświadczenie, w razie zaistnienia stosowanych okoliczności, podlega niezwłocznej aktualizacji. 

4. §16 ust. 3 do ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział III 

Czynności przygotowawcze do wszczęcia postępowania zamówieniowego 

§9 

Określenie rodzaju zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający określa rodzaj przedmiotu zamówienia w sposób jednorodny tj. przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane, odpowiednio dostawa, odpowiednio usługa. 

2. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do 

udzielenia zamówienia stosuje się zapisy Regulaminu dotyczące głównego przedmiotu 

zamówienia – z uwzględnieniem §12 ust. 22 i 24. 
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3. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje równocześnie usługi i dostawy główny przedmiot 

zamówienia określa się przez ustalenie, która z wartości finansowych, odpowiednio usług lub 

dostaw jest wyższa. 

4. Zamawiający sporządza opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę. 

5. Zamawiający sporządza opis przedmiotu zamówienia stosując nazwy i kody określone we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu CPV. 

6. Zamawiający sporządza opis przedmiotu zamówienia nie zawierając w nim odniesień do 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 

7. Bez uszczerbku dla ust. 6 – Zamawiający może zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli uzasadnia to przedmiot 

zamówienia oraz, jeżeli nie doprowadzi to, choćby potencjalnie do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

8. Bez uszczerbku dla ust. 6 – Zamawiający może zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli niemożliwe jest opisanie 

przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, o którym mowa w ust. 

4. 

9. W przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 7 

lub 8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których wykonawcy proponują rozwiązania 

równoważne. W odniesieniu do każdego z przypadków zawarcia w opisie przedmiotu 

zamówienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 

Zamawiający stosuje dopisek „lub równoważne” oraz określa szczegółowe kryteria weryfikacji 

równoważności. 

10. W przypadku, w którym Zamawiający zawrze w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a wykonawca zaproponuje rozwiązania 

równoważne – zgodnie z ust. 9 nie zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty wykonawcy, jako 

niezgodnej z zapytaniem ofertowym lub zapytaniem o cenę. 

11. Zamawiający może sporządzić opis przedmiotu zamówienia poprzez określenie wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem 

że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie 

przedmiotu  zamówienia, a Zamawiającemu udzielenie zamówienia. 

12. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający może odnosić się do cech materiału, produktu 

lub usługi. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia 

na roboty budowlane wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające 

przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, 

2) wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

3) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących 

zapewnienia jakości, 
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4) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania, 

5) określonego opakowania i oznakowania, 

6) określonej etykiety, 

7) instrukcji użytkowania, 

8) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych, 

9) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 ze zm.), 

10) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, 

11) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 

12) metod i technik budowy, 

13) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia 

na dostawy lub usługi wymagane cechy produktu lub usługi, które mogą dotyczyć w 

szczególności: 

1) posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust.13 pkt 1), 4)-7) oraz 

10), 

2) określonych poziomów jakości, 

3) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 

wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest 

sprzedawany, 

4) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz 

procedury oceny zgodności. 

15. Zamawiający może sporządzić opis przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie się do norm, 

gdzie przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez krajową, europejską 

lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego  stosowania, 

której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę 

międzynarodową. 

16. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ust. 15 sporządzony zostanie z uwzględnieniem, w 

kolejności, preferencji do: 

1) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

2) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania 

wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie  z odpowiednim 

europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki w prowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 

04.04.2011, str.5, z zm.13), 

4) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych  jako  specyfikacje techniczne w 

dziedzinie produktów teleinformatycznych o kreślone zgodnie z art.13 i art. 14 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 

października 2012r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 

Rady 89/686/EWG i93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 

2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.Urz. UE L 316 z 14.11.2012, 

str.12, ze zm.), 

5) norm międzynarodowych, 

6) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 

technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania, 

7) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne. 

17. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w ust. 16, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w 

kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.); 

 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego. 

18. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 16 lub 17, Zamawiający 

jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

19. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 16 lub 17, 

Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy 

lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i 

systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod 

warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

20. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, o których mowa w ust. 11, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej 

z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską 

oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z 

systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli 

te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod 

warunkiem  że  wykonawca udowodni w ofercie, że roboty budowlane, dostawa lub usługa, 

spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez 

Zamawiającego. 
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21. W przypadku, w którym zachodzi konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 

Zamawiającego lub informacji w zakresie infrastruktury krytycznej Zamawiający nie będzie 

powszechnie udostępniał całości opisu przedmiotu zamówienia. W zapytaniu ofertowym, 

odpowiednio zapytaniu o cenę opublikowane zostaną wyłącznie te części opisu przedmiotu 

zamówienia, których publikacja nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz 

pozwoli na ochronę informacji w zakresie infrastruktury krytycznej. 

22. Części opisu przedmiotu zamówienia zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego 

lub informacje w zakresie infrastruktury krytycznej zostaną przekazane wykonawcy po 

uprzednim jego oświadczeniu o zachowaniu poufności w odniesieniu do przedstawionych 

informacji. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 21 Zamawiający poinformuje wykonawców w treści 

zapytania ofertowego, odpowiednio: zapytania o cenę o fakcie opublikowania części opisu 

przedmiotu zamówienia ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub 

informacji w zakresie infrastruktury krytycznej. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 21-23 Zamawiający opisze w treści zapytania ofertowego, 

odpowiednio: zapytaniu o cenę tryb wnoszenia oświadczeń oraz udostępnienia części opisu 

przedmiotu zamówienia objętego tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego lub 

zawierającego informacje w zakresie infrastruktury krytycznej oraz załączy wzór 

przedmiotowego oświadczenia wykonawcy. 

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

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

26. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zm., dalej: „Pb”), Zamawiający opisuje przedmiot  zamówienia za pomocą programu 

funkcjonalno-użytkowego sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 2013). 

27. Zamawiający może uwzględnić w zamówieniu na roboty budowlane dostawy i usługi niezbędne 

do wykonania robót budowlanych oraz korzystania z przedmiotu robót budowlanych zgodnie z 

jego przeznaczeniem. 

28. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane może przewidywać ich wykonanie z 

materiałów własnych wykonawcy, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego lub ich wykonanie 

z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. 

29. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowane może przewidywać dostawy inwestorskie 

realizowane przez Zamawiającego na rzecz wykonawcy. 

30. Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia Zamawiający może żądać 

przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. 

31. Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia Zamawiający może żądać sprawdzenia 

przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych w siedzibie 

Zamawiającego. 

32. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-31 

stosuje się odpowiednio. 

§10 

Wstępne konsultacje rynkowe 
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1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania zamówieniowego, może przeprowadzić 

wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

zamówieniowego. 

2. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji 

rynkowych oraz o ich przedmiocie na swojej stronie internetowej. 

3. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone zostaną w sposób określony w informacji, o 

której mowa w ust. 2. 

4. Prowadząc konsultacje rynkowe, Zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa 

ekspertów, władzy publicznej, w tym organów i instytucji administracji publicznej, w tym 

samorządowej lub wykonawców.  

5. Doradztwo, o którym mowa w ust. 4 może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu 

lub przeprowadzaniu postępowania zamówieniowego, pod warunkiem że nie powoduje to 

zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i 

przejrzystości. 

6. Zamawiający zamieszcza informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych, 

odpowiednio w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w §12 lub zapytaniu o cenę, o którym 

mowa w podrozdziale II rozdziału IV. 

§11 

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą 

starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w §1 ust. 6 pkt 6). 

2. Zamawiający dokumentuje ogół czynności związanych z ustaleniem szacunkowej wartości 

zamówienia w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 

3. Czynności prowadzone w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia nie mogą być 

wykonane ustnie, w tym telefonicznie. 

4. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych środków i czynności związanych z ustaleniem 

szacunkowej wartości zamówienia w przypadku zamówień na dostawy i usługi. 

5. 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 Pb, 

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 Pb. 

6. Jeżeli przedmiot zamówienia obok robót budowlanych opiewa również na dostawy lub usługi 

Zamawiający ustala szacunkową wartość zamówienia jako łączną wartość robot budowlanych 

oraz dostaw lub usług, które uwzględnione zostaną w ramach przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku, w którym realizacja robot budowlanych odbywać się będzie z materiału 

powierzonego wykonawcy przez Zamawiającego, względnie w opisie przedmiotu zamówienia 

przewidziano dostawy inwestorskie na rzecz wykonawcy wartość tych materiałów i dostaw 

inwestorskich zostanie uwzględniona w szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. 
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8. Ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku udzielania zamówień, których przedmiot opiewa 

zarówno na dostawy, jak i usługi. 

9. Zakazane są następujące działania prowadzące do uniknięcia stosowania niniejszego 

Regulaminu oraz dalszych podstaw z §3 ust. 2: 

1) zaniżanie szacunkowej wartości zamówienia, 

2) dzielenie zamówienia na części, 

3) wybór sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

10. Uznając, że określone świadczenia stanowią lub nie stanowią jednego zamówienia 

Zamawiający kierować się będzie łącznym spełnieniem następujących przesłanek: 

1) tożsamością przedmiotową rozumianą jako stan, w którym zamawiane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, 

2) tożsamością czasową rozumianą jako stan, w którym zamawiane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi zamawiane są w tym samym lub nieodległym czasie, w tym w 

okresie realizacji projektu, 

3) tożsamością podmiotową rozumianą jako stan, w którym zamawiane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi mogą zostać wykonane przez jednego wykonawcę. 

11. Przesłanki z ust. 10 interpretowane są w sposób zgodny z interpretacją przepisów Pzp 

właściwych dla ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

12. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

dniem wszczęcia postępowania zamówieniowego, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy 

lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania 

zamówieniowego, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku 

zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego 

postępowania zamówieniowego. 

13. Jeżeli po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających 

wpływ na dokonane ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany 

(uaktualnienia) wartości zamówienia. 

Rozdział IV 

Tryby prowadzenia postępowań zamówieniowych 

1. Zamawiający, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz dalszych podstaw wskazanych w §3 

ust. 2, przeprowadza postępowanie zamówieniowe w trybie Zasada konkurencyjności lub w 

trybie Rozeznanie rynku lub w trybie Zamówienia bagatelnego. 

2. Zamawiający przeprowadza postępowanie zamówieniowe w trybie Rozeznania rynku w 

przypadku, w którym szacunkowa wartość zamówienia, ustalona z należytą starannością, 

posiada wartość od 20 000,00 PLN netto tj. bez podatku VAT oraz nie przekracza wartości 

50 000,00 PLN netto tj. bez podatku VAT. 

3. Zamawiający przeprowadza postępowanie zamówieniowe w trybie Zasada konkurencyjności w 

przypadku, w którym szacunkowa wartość zamówienia, ustalona z należytą starannością, 

przekracza wartość 50 000,00 PLN netto tj. bez podatku VAT. 

4. Bez uszczerbku dla ust. 2 Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie Zasada 

konkurencyjności w przypadku, w którym szacunkowa wartość zamówienia, ustalona z należytą 

starannością, nie przekracza wartości 50 000,00 PLN netto tj. bez podatku VAT 

5. Postępowanie zamówieniowe o wartości poniżej 20 000, 00 PLN netto tj. bez podatku VAT 

Zamawiający przeprowadza w trybie Zamówienia bagatelnego. 
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Podrozdział I Zasada konkurencyjności 

§12 

Postępowanie zamówieniowe w trybie Zasada konkurencyjności 

1. Przed wszczęciem postępowania zamówieniowego w trybie Zasada konkurencyjności 

Zamawiający sporządza opis przedmiotu zamówienia zgodnie z §9 oraz ustala szacunkową 

wartość zamówienia zgodnie z §11 Regulaminu. 

2. W ramach trybu Zasada konkurencyjności Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe w 

Bazie Konkurencyjności dostępnej pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .Upublicznienie zapytania 

ofertowego w bazie konkurencyjności oznacza wszczęcie postępowania zamówieniowego w 

ramach projektu. 

3. Zapytanie ofertowe stanowi ogłoszenie przetargu oraz warunki przetargu w rozumieniu art. 701 

§4 Kc. 

4. Bez uszczerbku dla ust. 2, w przypadku zawieszenia działalności bazy konkurencyjności 

potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, Zamawiający skieruje zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia 

oraz upubliczni zapytanie ofertowe co najmniej na własnej stronie internetowej. 

5. W przypadku wszczęcia postępowania zamówieniowego w ramach projektu przed zawarciem 

umowy o dofinansowanie Zamawiający upubliczni zapytanie ofertowe na stronie internetowej 

wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektów. 

6. W przypadku wszczęcia postępowania zamówieniowego w ramach projektu dofinansowanego 

z POIiŚ przed zawarciem umowy o dofinansowanie Zamawiający obok środka publikacji, o 

którym mowa w ust. 2 opublikuje zapytanie ofertowe dodatkowo: na własnej stronie internetowej 

lub innej wskazanej przez właściwą instytucję, z którą zawarł umowę o dofinansowanie oraz 

prześle je do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców - o ile do stosowania Wytycznych 

POIiŚ Zamawiający został zobligowany w treści umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji 

o dofinansowanie projektu, w ramach którego dofinansowane ze środków UE będzie wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku zamówień dofinansowanych w ramach POIiŚ Zamawiający może dodatkowo 

upublicznić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE - o ile do stosowania Wytycznych 

POIiŚ Zamawiający został zobligowany w treści umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji 

o dofinansowanie projektu, w ramach którego dofinansowane ze środków UE będzie wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

8. Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

1) dane zamawiającego, w tym adres korespondencyjny, w tym adres e-mail, 

2) opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z §9 Regulaminu, 

3) kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, informację o wagach punktowych 

lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz sposób 

przyznawania punktacji za spełnienie danych kryteriów sformułowane zgodnie z §19 

Regulaminu, 

4) termin i sposób składania ofert, 

5) termin związania wykonawcy ofertą – przy czym, jeżeli w zapytaniu ofertowym 

Zamawiający nie wskazał wymaganego terminu związania wykonawcy ofertą przyjmuje 

się, że wynosi on 30 dni, 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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6) termin wykonania umowy o zamówienie – oznaczony w postaci daty lub ilości dni, 

miesięcy lub lat, w jakich wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

7) określenie obligatoryjnych podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 

zamówieniowego, w tym informację na temat zakazu powiązań osobowych lub 

kapitałowych, o którym mowa w §16 ust. 2 Regulaminu (chyba, że na uzasadnionej 

podstawie zakaz ten nie obowiązuje), 

8) zobowiązanie wykonawcy do oświadczenia, czy wybór jego oferty prowadzić będzie do 

powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

VAT. Z zastrzeżeniem, że w przypadku, w którym wybór oferty wykonawcy będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca 

obowiązany jest wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania wskazać ich wartość bez kwoty 

podatku; wskazać stawkę lub stawki podatku VAT, które znajdywać będą zastosowanie 

w danym przypadku, 

9) informację o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli Zamawiający przewidział 

taką możliwość, 

10) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie, 

11) informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w §1 ust. 6 pkt 6) 

Regulaminu, ich zakresie oraz warunkach, na jakich zostaną udzielone, o ile 

Zamawiający przewiduje udzielenie przedmiotowych zamówień, 

12) wzór umowy o zamówienie oraz określenie warunków wprowadzenia istotnych zmian 

do treści umowy, chyba że Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian 

do treści umowy o zamówienie, 

13) informację o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie o jakim mowa w §35 

Regulaminu, 

14) niniejszy Regulamin, 

15) wzór formularza oferty oraz określenie wymaganej formy oferty, 

16) wykaz wymaganych informacji i dokumentów od wykonawców. 

9. Zapytanie ofertowe może zawierać dodatkowo m.in.: 

1) warunki udziału w postępowaniu zamówieniowym oraz opis sposobu dokonywania ich 

spełnienia sformułowane zgodnie z §15 Regulaminu, 

2) przesłanki wykluczenia wykonawców, ustanowione przez Zamawiającego w 

postępowaniu zamówieniowym, spośród fakultatywnych przesłanek określonych w §16 

ust. 5 Regulaminu, 

3) uwzględnienie aspektów środowiskowych lub społecznych, o których mowa w §20 

Regulaminu, 

4) wymóg wniesienia wadium, wraz z określeniem jego wysokości – zgodnie z §25 

Regulaminu, 

5) wymóg wniesienia zabezpieczenia, wraz z określeniem jego wysokości – zgodnie z §26 

Regulaminu, 

6) wzory wymaganych od wykonawców informacji, w tym wykazów oraz oświadczeń, 
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7) informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych, o ile te faktycznie 

zostały przeprowadzone, 

8) informację, że po upływie terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację o 

wysokości kwoty jaką dysponuje na sfinansowanie przedmiotu zamówienia tym 

wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. 

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem 

terminu składania ofert – w przypadku, gdy termin na składanie oferty wynosi 30 dni lub więcej. 

12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem 

terminu składania ofert – w przypadku, gdy termin na składanie oferty wynosi 14 dni lub więcej, 

jednak mniej niż 30 dni, 

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert – w przypadku, gdy termin na składanie oferty wynosi 7 dni lub więcej, 

jednak mniej niż 14 dni. 

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa, odpowiednio w: ust. 11, 

12 lub 13 , przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego. W takim 

przypadku Zamawiający upubliczni informację o zmianie zapytania ofertowego w sposób 

odpowiedni do sposobu upublicznienia zapytania ofertowego. 

15. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnieni treści dokumentacji zamówienia, w tym zapytania 

ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa odpowiednio w: ust. 11, 12 lub 13, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści zapytania ofertowego oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

16. Przedłużenie terminu składania ofert, niezależnie od podstawy, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 

w Bazie Konkurencyjności. 

18. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe, w tym na skutek wniosku wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 10. W takim przypadku należy upublicznić informację o zmianie zapytania 

ofertowego w sposób odpowiedni do sposobu upublicznienia zapytania ofertowego. 

19. Informacja o zmianie zapytania ofertowego, o której mowa w ust. 18 zawiera co najmniej: datę 

upublicznienia zmiany zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian. 

20. Zamawiający dokonując zmiany treści zapytania ofertowego przedłuży termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach przez wykonawców. W takim przypadku 

informacja, o której mowa w ust. 18 zawiera również wskazanie zmienionego terminu składania 

ofert. Jeżeli jednak zmiana treści zapytania ofertowego nie będzie prowadziła do zmian w 

ofertach wykonawców Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

21. Termin składania ofert, o którym mowa w ust. 8 pkt 4) wynosi co najmniej 14 dni w przypadku 

zamówień na roboty budowlane lub zamówień sektorowych, jeżeli ustalona z należytą 
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starannością szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 

Pzp. 

22. Jeżeli przedmiot zamówienia nie jest jednorodny, gdzie obok usług lub dostaw zawiera roboty 

budowlane lub stanowi, przynajmniej w części, zamówienie sektorowe termin na składanie ofert 

określa się w sposób zgodny z ust. 21. 

23. Termin składania ofert, o którym mowa w ust. 8 pkt 4) wynosi co najmniej 7 dni w przypadku 

zamówień na dostawy lub usługi, jeżeli ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość 

zamówienia jest niższa niż właściwy próg unijny w rozumieniu art. 3 Pzp. 

24. Termin składania ofert, o którym mowa w ust. 8 pkt 4) wynosi co najmniej 30 dni, jeżeli ustalona 

z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż właściwy 

próg unijny w rozumieniu art. 3 Pzp. 

25. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia 

zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Z tym zastrzeżeniem, 

że jeżeli termin zostanie oznaczony również poprzez wskazanie godziny, to upływa on 

ostatniego dnia terminu o oznaczonej godzinie. 

26. W przypadku oznaczenia terminu składania ofert również poprzez wskazanie godziny 

Zamawiający przyjmuje, że jeden dzień (doba) ma 24 godziny. 

27. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 

dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

28. O złożeniu przez wykonawcę oferty z zachowaniem terminu składania ofert decyduje jej 

faktyczny wpływ do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, nie zaś jej nadanie 

(również za pomocą środków komunikacji elektronicznej) przed upływem terminu składania 

ofert. 

29. Zamawiający co do zasady dopuszcza składanie ofert: w formie pisemnej, w formie 

elektronicznej oraz w formie przekształconej do postaci elektronicznej (skan podpisanego 

formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami). 

30. Zamawiający wymaganą formę oferty dla poszczególnego postępowania zamówieniowego 

określi w treści zapytania ofertowego. 

31. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

32. Zamawiający otworzy oferty złożone w formie pisemnej niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert.  

33. W przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej oraz przekształconej do postaci 

elektronicznej (skan podpisanego formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami) 

Zamawiający otworzy przesłane wiadomości e-mail z ofertami po upływie terminu składania 

ofert. 

34. Po upływie terminu na składanie ofert Zamawiający przekaże informację o wysokości kwoty 

jaką dysponuje na sfinansowanie przedmiotu zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty – 

o ile taką czynność Zamawiający przewidział w treści zapytania ofertowego. 

35. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu zamówieniowym w 

trybie Zasada konkurencyjności. 

36. W przypadku zamówień dofinansowanych w ramach POIR: 

1) Zamawiający opublikuje zapytanie ofertowe dodatkowo na własnej stronie internetowej 

oraz prześle do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje 

trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, 
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2) W przypadku zamówień dofinansowanych w ramach POIR, w których instytucją 

organizującą konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) 

Zamawiający przekaże PARP, celem publikacji na stronie internetowej PARP, 

zapytanie ofertowe, 

3) Informację o wyniku postępowania zamówieniowego, o której mowa w §30 ust. 4 

Zamawiający opublikuje dodatkowo na własnej stronie internetowej 

- o ile do stosowania Wytycznych POIR Zamawiający został zobligowany w treści umowy o 

dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowanie projektu, w ramach którego dofinansowane 

ze środków UE będzie wykonanie przedmiotu zamówienia. 

37. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-36 

stosuje się odpowiednio. 

§13 

Udzielenie zamówienia w częściach oraz dopuszczenie składania ofert częściowych 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 

odrębnego postępowania zamówieniowego, lub dopuścić możliwość składania ofert 

częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i 

przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub 

wszystkich części zamówienia. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach z przyczyn ekonomicznych, 

organizacyjnych lub celowościowych. W takim przypadku każde z zamówień udzielanych jest 

w rygorze odpowiednim dla łącznej wartości poszczególnych części zamówienia. 

3. Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych, chyba że ich dopuszczenie 

groziłoby ograniczeniem konkurencji, nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi 

kosztami wykonania przedmiotu zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części przedmiotu zamówienia mogłaby poważnie 

zagrozić należytemu jego wykonaniu. 

4. Zamawiający wskazuje w protokole z postępowania zamówieniowego powody udzielenia 

zamówienia w częściach oraz niedopuszczenia możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający, dopuszczając możliwość składania ofert częściowych, może ograniczyć liczbę 

części, jaką można udzielić jednemu wykonawcy. Wówczas maksymalną liczbę części, jaka 

może być udzielona jednemu wykonawcy Zamawiający określi w zapytaniu ofertowym. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający określi w zapytaniu ofertowym obiektywne 

i niedyskryminujące zasady, które zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie 

wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania 

zamówieniowego jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia, niż 

wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie. 

§14 

Dopuszczenie lub wymaganie składania ofert wariantowych 

1. Zamawiający może dopuścić albo wymagać w zapytaniu ofertowym złożenia oferty 

wariantowej. Oferta wariantowa musi być związana z przedmiotem zamówienia. 

2. Jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej, określa w 

zapytaniu ofertowym: 

1) minimalne wymagania dla oferty wariantowej, oraz wymagania dotyczące ich 

składania, w szczególności informację o możliwości złożenia oferty wariantowej wraz z 

ofertą podstawową albo zamiast oferty podstawowej, 
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2) kryteria oceny ofert, w sposób zapewniający możliwość ich zastosowania zarówno w 

odniesieniu do oferty podstawowej, jak i oferty wariantowej. 

3. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-2 stosuje 

się odpowiednio. 

§15 

Warunki udziału w postępowaniu zamówieniowym 

1. Zamawiający może ustanowić warunki udziału w postępowaniu zamówieniowym. 

2. Zamawiający ustanawiając warunki udziału w postępowaniu zamówieniowym sporządza opis 

sposobu ich spełnienia. 

3. Zamawiający formułuje warunki udziału w postępowaniu zamówieniowym na poziomie 

minimalnych zdolności pozwalających na należyte wykonanie zamówienia. Niedopuszczalne 

jest formułowanie warunków udziału w postępowaniu zamówieniowym, które przewyższają 

wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. 

4. Warunki udziału w postępowaniu zamówieniowym mogą dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

5. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający może wymagać, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub 

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

kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6. W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej Zamawiający może w postępowaniu zamówieniowym wymagać udowodnienia 

posiadania: 

1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, lub 

2) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 

3) statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne 

do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

7. W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający może określić warunki, 

które zapewnią posiadanie przez wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej 

niezbędnej do realizacji zamówienia. W tym celu Zamawiający może wymagać w 

szczególności: 

1) aby wykonawcy posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym określone 

minimalne roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem nie mogą 

przekraczać dwukrotności wartości przedmiotu zamówienia, 

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań 

finansowych wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań – w 
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takim przypadku Zamawiający określi w zapytaniu ofertowym przejrzyste i obiektywne 

metody i kryteria uwzględnienia stosunku aktywów do zobowiązań, 

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, 

4) posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków 

finansowych. 

8. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może określić warunki 

dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału 

technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności 

Zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm 

zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz 

systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym. 

9. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

10. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-9 stosuje 

się odpowiednio. 

§16 

Podstawy do wykluczenia wykonawcy 

1. Z postępowania zamówieniowego Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli: 

1) wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 275, dalej: „uokik”), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany 

w przygotowanie postępowania zamówieniowego – w przypadku gdy spowodowane 

tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w tym postępowaniu 

zamówieniowym, 

2) wykonawca powiązany jest z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2) rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą 

polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO – wówczas ten niższy próg Zamawiający 

określi w treści zapytania ofertowego, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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3. Ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 Zamawiający może nie stosować w przypadku, w którym wystąpi co 

najmniej jedna z przesłanek określonych w rozdziale 6 podrozdziale 5 sekcji 2 pkt 2 lit. a) 

Wytycznych, w tym m.in.: 

1) Zamawiający udziela zamówienia sektorowego, 

2) Zamawiający udziela zamówień, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 5) i 6), 

3) za zgodą właściwej Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym przed 

wszczęciem postępowania - w wyjątkowych przypadkach, w których umożliwienie 

podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu zamówieniowym jest 

uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór 

wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z 

Regulaminem. 

4. Zamawiający pisemnie uzasadni wystąpienie najmniej jednej z podstaw, o których mowa w ust. 

3. 

5. Z postępowania zamówieniowego Zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

i. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2345 ze zm., dalej: „Kk”), 

ii. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kk, 

iii. o którym mowa w art. 228-230a Kk, art. 250a Kk lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), 

iv. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kk, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kk, 

v. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kk, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

vi. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art.  9 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769, dalej: „pwpc”), 

vii. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kk, 

viii. przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kk, 

ix. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270–277d Kk,  

x. przestępstwo skarbowe, 

xi. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 pwpc 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1), 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu 

do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu uokik, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty niezależnie od siebie, 

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

7) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 

pracy: 

i. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kk lub za przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale 

XXVIII Kk, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego, 

ii. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

iii. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną, 

8) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub 

ukarano  za wykroczenie, o którym mowa w pkt 7) pkt i oraz ii, 

9) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury, 

10) 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 wstanie wykazać za pomocą stosownych dowodów, 
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11) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy, co doprowadziło do wypowiedzenia 

lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady, 

12) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu zamówieniowym, co mogło mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu, lub który zataił te 

informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych środków dowodowych, 

13) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu zamówieniowym, 

14) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu zamówieniowym. 

6. Jeżeli Zamawiający przewiduje dopuszczalność wykluczenia wykonawcy na podstawie 

przesłanki lub przesłanek ustanowionych w ust. 5 wskazuje określoną przesłankę lub przesłanki 

w treści zapytania ofertowego. 

7. Zamawiający nie posiada uprawnienia do wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanki lub 

przesłanek, o których mowa w ust. 5 jeżeli te nie zostały wyraźnie przewidziane w zapytaniu 

ofertowym – mimo, iż zostały one uwzględnione w treści niniejszego Regulaminu. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 5 pkt 1), 2), 5), 7), 

8), 9), 10), 11),  jeżeli  udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne, 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub Zamawiającym, 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

i. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

ii. zreorganizował personel, 

iii. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

iv. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

v. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 8, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
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czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 8, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

10. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania zamówieniowego na każdym jego etapie. 

11. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-10 

stosuje się odpowiednio. 

§17 

Dokumenty i oświadczenia żądane przez Zamawiającego od wykonawców 

1. Zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów i oświadczeń niezbędnych do 

potwierdzenia, że: 

1) oferowane przez wykonawcę roboty budowlane lub dostawy lub usługi spełniają 

wymogi ustanowiony przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, 

2) wykonawca spełnia ustanowione przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu zamówieniowym, jeżeli Zamawiający ustanowił warunki udziału w 

postępowaniu zamówieniowym, 

3) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zamówieniowego, na podstawie 

przesłanek z §16 ust. 1 Regulaminu, w tym w przypadku pkt 2), jeżeli zakaz ten 

obowiązuje w postępowaniu zamówieniowym, 

4) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zamówieniowego, na podstawie 

przesłanek z §16 ust. 5 Regulaminu, jeżeli najmniej jedna z tych podstaw została 

przewidziana w zapytaniu ofertowym jako obowiązująca w postępowaniu 

zamówieniowym, 

5) podmioty udostępniające zasoby w zakresie o jakim mowa w §22 ust. 2 w zw. z ust. 6 

Regulaminu nie spełniają przesłanek wykluczenia z postępowania, 

6) podwykonawcy w zakresie o jakim mowa w §23 ust. 3 Regulaminu nie spełniają 

przesłanek wykluczenia z postępowania, 

7) wykonawca odbył wizję lokalną lub sprawdził dokumenty niezbędne do realizacji 

zamówienia dostępne w siedzibie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wymagał 

powyższego w zapytaniu ofertowym, 

8) osoba składająca ofertę w imieniu wykonawcy jest należycie umocowana. 

2. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 1 Zamawiający 

zamieści w zapytaniu ofertowym. 

3. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-3 

stosuje się odpowiednio. 

§18 

Korespondencja oraz forma dokumentów 

1. Wszelkie doręczenia (korespondencja) Zamawiającego z wykonawcami będą prowadzone na 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty e-mail), chyba że inaczej stanowi 

Regulamin lub zapytanie ofertowe. 

2. Zamawiający oraz wykonawcy będący adresatami doręczenia są obowiązani niezwłocznie 

potwierdzić fakt otrzymania korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej (poczty e-mail). 
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3. W przypadku braku potwierdzenia doręczenia, o którym mowa w ust. 2 przez wykonawcę 

Zamawiający uzna korespondencję za doręczoną w sytuacji, w której posiada potwierdzenie jej 

dostarczenia we własnym systemie poczty elektronicznej. 

4. W przypadku braku uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uzna, że 

korespondencja została doręczona w sytuacji, w której ponownie prześle korespondencję na 

adres e-mail wykonawcy. 

5. Wszelkie wymagane w postępowaniu zamówieniowym dokumenty i oświadczenia, w tym ofertę 

wykonawcy będą doręczać Zamawiającemu w formie przekształconej do postaci elektronicznej 

(skan podpisanego dokumentu), chyba że inaczej stanowi Regulamin lub zapytanie ofertowe. 

§19 

Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 

1. Zamawiający formułuje kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w tym 

w sposób jednoznaczny i precyzyjny. 

2. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej muszą odnosić się do przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wagę (znaczenie) kryteriów, sposób oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej  określa się 

w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty. 

4. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej nie mogą dotyczyć właściwości 

wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej 

oraz doświadczenia. 

5. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli osoby te mogą mieć 

znaczący wpływ na jakość jego wykonania. 

6. Ograniczenie o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych 

szczególnych usług, gdzie wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi 

załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznik XVII do dyrektywy 2014/25/UE. 

7. Cena może być jedynym kryterium oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

8. Obok ceny Zamawiający może ustanowić inne kryteria oceny ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej, w tym m.in. dotyczące: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, 

aspektów środowiskowych, społecznych, innowacyjności, serwisu, terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, kosztów organizacji.  

9. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-8 stosuje 

się odpowiednio. 

§20 

Kwestie środowiskowe oraz społeczne 

1. Zamawiający uwzględni w zapytaniu ofertowym aspekty środowiskowe lub społeczne, w tym 

m.in. w ramach kryteriów premiujących oferty podmiotów ekonomii społecznej, czy kryteriów 

dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych lub osób, o 

których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli właściwa instytucja przyznająca 

środki z funduszu UE, będąca stroną umowy o dofinansowanie, zastrzeże w tej umowie rodzaj 

zamówień, dla których powyższe jest obowiązkowe. 

2. W przypadku, gdy uwzględnienie w zapytaniu ofertowym aspektów środowiskowych i 

społecznych nie będzie obowiązkowe Zamawiający może je uwzględnić. 
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3. Podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z definicją 

zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 

4. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-3 stosuje 

się odpowiednio. 

§21 

Wykonawcy biorący udział w przygotowaniu postępowania 

1. Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu uokik, doradzał lub winny sposób był zaangażowany w przygotowanie 

postępowania dotyczącego tego zamówienia, Zamawiający podejmuje odpowiednie środki w 

celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 

szczególności: przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub 

uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie 

postępowania zamówieniowego oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. 

Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na celu zapobieżenie 

zakłóceniu konkurencji. 

2. Wykonawca, odpowiednio do §16 ust. 1 pkt 1) Regulaminu, zaangażowany w przygotowanie 

postępowania zamówieniowego podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w 

przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. 

Przed wykluczeniem wykonawcy Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania zamówieniowego nie 

zakłóci konkurencji. 

3. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-2 stosuje 

się odpowiednio. 

§22 

Udostępnianie zasobów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zamówieniowym, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te, jako podwykonawcy, wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
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2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zamówieniowym dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej 

lub zawodowej. 

6. Zamawiający bada, czy wobec podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w ust. 2 

nie zachodzą obligatoryjne podstawy wykluczenia, o których mowa w §16 ust. 1 oraz 

fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w §16 ust. 5 przewidziane dla konkretnego 

postępowania zamówieniowego. §16 ust. 2 i 3 oraz ust. 5-10 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca nie może powołać się na zasoby udostępniane przez podmioty, wobec których 

występują przesłanki wykluczenia. W takim przypadku Zamawiający uzna, że wykonawca nie 

spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących: 

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu zamówieniowym. 

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

11. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-10 

stosuje się odpowiednio. 

§23 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Zamawiający może badać, zastrzegając powyższe w treści zapytania ofertowego, czy nie 

zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy 

wykluczenia, o których mowa w §16 ust. 1 oraz ust. 5 - przewidziane dla konkretnego 

postępowania zamówieniowego. §16 ust. 2 i 3 oraz ust. 5-10 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 
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zastąpił tego podwykonawcę  innym podwykonawcą lub zrezygnował z tego podwykonawcy - 

pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-5 stosuje 

się odpowiednio. 

§24 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w każdej dopuszczalnej 

prawnie formie, w tym w ramach konsorcjum. 

2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego § zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące 

wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani do wyłonienia 

spośród siebie lidera, który złoży w ich imieniu ofertę i będzie ich reprezentował w postępowaniu 

zamówieniowym. Stosowne pełnomocnictwo, odpowiednio pełnomocnictwa wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty złożonej w 

postępowaniu zamówieniowym. 

4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą została wybrana oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

o zamówienie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w 

postępowaniu zamówieniowym, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest 

proporcjonalne. 

6. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub  

zawodowej oraz zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o których mowa w §15 

ust. 4 pkt 1) i 2) uznaje się za spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, odpowiednio zdolność do występowania w obrocie 

gospodarczym i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 

uprawnienia lub zdolności są wymagane. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, odpowiednio ich elementy wykonają poszczególni wykonawcy. 

9. Wszyscy wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie nie mogą podlegać 

wykluczeniu z postępowania. §28 ust. 1 pkt 2) ppkt i stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

11. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-10 

stosuje się odpowiednio. 
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§25 

Wadium 

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 

2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 2% szacunkowej wartości 

zamówienia. 

3. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert oraz 

utrzymywać je, nieprzerwanie, do dnia upływu terminu związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko w przypadku jednoczesnego 

przedłużenia okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. 

5. Wadium może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

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

Zamawiającego. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje  na  rachunku bankowym. 

8. Oryginał gwarancji, o której mowa w ust. 5 pkt 2) lub 3) wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

w postaci pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gwarancji składanej w formie pisemnej 

wykonawca załącza jej oryginał do oferty. W przypadku gwarancji składanej w formie 

elektronicznej wykonawca przesyła jej oryginał na wskazany przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym adres e-mail przed upływem terminu składania ofert. 

9. 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 o zamówienie, 

3) unieważnienia postępowania zamówieniowego. 

10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) którego oferta została odrzucona, 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty -  z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, 

4) po unieważnieniu postępowania zamówieniowego. 

11. 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. 
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12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie gwarancji poprzez złożenie gwarantowi 

oświadczenia o zwolnieniu wadium. O złożeniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym Zamawiający poinformuje wykonawcę. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 11 a w przypadku 

wadium wniesionego w formie gwarancji, występuje do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, 

jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w §29, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył wymaganych informacji lub dokumentów lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w §29 ust. 9, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana (uznana za najkorzystniejszą): 

i. odmówił podpisania umowy o zamówienia na warunkach określonych w 

ofercie, 

ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – o ile 

zabezpieczenie było przez Zamawiającego wymagane, 

iii. zawarcie umowy o zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana (uznana za 

najkorzystniejszą). 

14. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-13 

stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

§26 

Zabezpieczenie umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana (uznana za 

najkorzystniejszą) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie - 

jeżeli wymóg jego wniesienia został przewidziany w zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający określi wysokość zabezpieczenia w stosunku procentowym do ceny całkowitej 

podanej w ofercie wykonawcy, w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w 

ofercie wykonawcy. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy o zamówienie. 

4. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy o zamówienie. 

5. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
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pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa ust. 5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

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

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji kwotę nieprzekraczającą 30% zabezpieczenia. 

10. Kwota, o której mowa w ust. 9, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji. 

11. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym. 

12. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-11 

stosuje się odpowiednio. 

§27 

Tajemnica przedsiębiorstwa wykonawcy 

1. Zamawiający nie ujawnia informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  jeżeli 

wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Zakaz udostępniania, o którym mowa w ust, 1 powinien zostać udokumentowany na piśmie.  

3. Jeżeli informacje nie będą stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu znk, mimo ich 

zastrzeżenia przez wykonawcę, będą podlegały udostępnieniu na zasadach określonych w §34 

ust. 3. 

§28 

Podstawy do odrzucenia oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert, 

2) została złożona przez wykonawcę: 

i. podlegającego wykluczeniu z postępowania zamówieniowego lub 

ii. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 

3) jest niezgodna z zapisami Regulaminu, 

4) jest niezgodna z warunkami zamówienia, w tym niezgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia, 

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami zapytania 

ofertowego, 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji, 

8) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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9) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w §29 ust. 9, 

11) wykonawca nie wyraził zgody na, wnioskowane przez Zamawiającego, przedłużenie 

terminu związania ofertą, zgodnie z §29 ust. 19, 

12) wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą, 

o czym mowa w §29 ust. 20, 

13) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 

wadium, 

14) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w 

przypadku gdy Zamawiający wymagał powyższego w zapytaniu ofertowym, 

15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań 

określonych przez Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający wymagał jej 

złożenia. 

2. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1 stosuje 

się odpowiednio. 

§29 

Ocena ofert 

1. Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert, które wpłynęły z zachowaniem terminu składania 

ofert. 

2. Zamawiający nie dokona oceny ofert, które wpłynęły po terminie składania ofert. Zostaną one 

odrzucone na podstawie §28 ust. 1 pkt 1). 

3. Zamawiający zastrzega, że w toku oceny ofert może kontaktować się z podmiotami trzecimi, w 

tym w szczególności celem wyjaśnienia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu zamówieniowym, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz czy złożona 

przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. 

4. Jeżeli oferta będzie niekompletna, zawierać będzie błędy lub jej treść budzić będzie określone 

wątpliwości Zamawiający wezwie wykonawcę, odpowiednio do jej uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez Zamawiającego wskazanym - chyba że mimo jej 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

lub wykonawca, który ją złożył podlega wykluczeniu z postępowania zamówieniowego. 

Dopuszczalne jest jednokrotne wezwanie wykonawcy w przypadku konkretnego błędu, 

niekompletności lub wątpliwości Zamawiającego. Z uwzględnieniem zdania poprzedzającego 

Zamawiający może wielokrotnie wzywać wykonawcę do uzupełnienia, poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień treści oferty. 

5. Wezwanie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający prześle w formie elektronicznej (e-mail), a w 

wiadomości e-mail określi termin i sposób poprawienia lub wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty 

przez wykonawcę. 

6. W przypadku braku odpowiedzi wykonawcy, w tym w wyznaczonym terminie na wezwanie, o 

którym mowa w ust. 4 Zamawiający oceni ofertę biorąc pod uwagę jej pierwotną treść i 

zawartość. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 
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1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

8. W przypadku poprawienia omyłek, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lub 2) Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3) Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

10. Korespondencja Zamawiającego z wykonawcą w sprawach związanych z omyłkami, o której 

mowa w ust. 8 i 9 odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą 

e-mail). 

11. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji zamówieniowej 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, Zamawiający, jednokrotnie, żąda od 

wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych 

części składowych. 

12. Wyjaśnień, o których mowa w ust. 11 Zamawiający, jednokrotnie, żąda również wówczas, gdy 

cena całkowita oferty złożonej w wymaganym terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zamówieniowego lub  

2) średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

13. W wezwaniach, o których mowa w ust. 11 i 12 Zamawiający wyznaczy termin na wyjaśnienie 

ceny lub odpowiednio jej istotnej części składowej. 

14. Korespondencja Zamawiającego z wykonawcą w sprawach związanych z wyjaśnieniem ceny, 

o czym mowa w ust. 11 i 12 odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(pocztą e-mail). 

15. Obowiązek wykazania, że cena lub jej istotna część składowa nie jest rażąco niska spoczywa 

na wykonawcy.  

16. Zamawiający uzna, że wykonawca złożył ofertę z rażąco niską ceną wówczas, gdy wykonawca 

wezwany do wyjaśnień na podstawie ust. 11 lub ust. 12 nie udzielił wymaganych wyjaśnień lub, 

jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z przedstawionymi dokumentami nie uzasadniają, że cena lub 

jej istotna część składowa nie jest rażąco niska. 

17. Wykonawca, w przypadku, w którym Zamawiający dopuścił składanie ofert w formie 

przekształconej do postaci elektronicznej (skan podpisanego formularza oferty wraz z 

wymaganymi załącznikami), jest obowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić oryginał oferty, w tym oryginał formularza 

oferty oraz każdego dokumentu lub informacji, która została załączona do formularza oferty. 

18. W przypadku, w którym wybór oferty wykonawcy będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający, uwzględniając treść oświadczenia 

wykonawcy, o którym mowa w §12 ust. 8 pkt 8), dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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19. W toku oceny ofert wykonawca, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego, może 

przedłużyć termin związania ofertą. 

20. Bez uszczerbku dla ust. 19 oraz §25 ust. 4 Regulaminu wykonawca, na wniosek 

Zamawiającego, może wyrazić zgodę na wybór jego oferty po upływie terminu związania tą 

ofertą. 

21. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-20 

stosuje się odpowiednio. 

§30 

Wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy o zamówienie 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę (najwyżej punktowaną) na podstawie kryteriów 

oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej określonych w zapytaniu ofertowym spośród ofert, 

które: 

1) zostały złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu, 

2) nie podlegają odrzuceniu. 

2. Jeżeli więcej niż jedna oferta okażę się być najkorzystniejsza na  podstawie kryteriów oceny 

ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający 

wybierze za najkorzystniejszą ofertę najtańszą.  

3. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust. 2 nie będzie możliwy wybór najtańszej oferty (więcej niż 

jedna oferta zostanie złożona w tej samej cenie), Zamawiający zwróci się do wykonawców, 

którzy złożyli oferty dotąd najtańsze o złożenie ponownych ofert w wyznaczonym przez niego 

terminie. Ponowna oferta wykonawców zawierać będzie wyłącznie cenę. Wykonawca nie może 

w ponownej ofercie zaoferować ceny wyższej niż ta wskazana w (pierwotnej) ofercie. 

Zamawiający może zwracać się do wykonawców o złożenie ponownych ofert wielokrotnie, aż 

do osiągnięcia stanu, w którym jedna z ofert okaże się być najkorzystniejsza. 

4. O wyborze oferty najkorzystniejszej (wyniku postępowania zamówieniowego) Zamawiający 

informuje co najmniej w taki sam sposób, w jaki upublicznione zostało zapytanie ofertowe. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 4 zawiera: nazwę (firmę) wybranego wykonawcy, jego siedzibę 

oraz cenę zamówienia. 

6. Z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą Zamawiający zawiera umowę o zamówienie 

(udziela zamówienia) o treści odpowiadającej wzorowi umowy opublikowanemu wraz z 

zapytaniem ofertowym. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 6 może zostać zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. 

8. W przypadku, w którym wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, 

w tym nie wnosi, na wezwanie Zamawiającego, zabezpieczenia, o którym mowa w §26, 

Zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

9. W przypadku, w którym Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych postępowanie 

zamówieniowe może zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia. Do postępowania 

zamówieniowego, w którym Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych ust. 1-8 stosuje 

się odpowiednio. 

§31 

Środek ochrony prawnej wykonawców 

1. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia protestu do Zamawiającego. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia protestu od każdej dokonanej lub zaniechanej, po 

wszczęciu postępowania zamówieniowego, czynności Zamawiającego z naruszeniem 

przepisów prawa, Regulaminu lub zapytania ofertowego, pod warunkiem, że oferta wykonawcy 

wnoszącego protest po jego uwzględnieniu zostanie lub mogłaby zostać uznana za 

najkorzystniejszą. 

3. Protest należy wnieść w terminie 5 dni liczonym od dnia upublicznienia informacji o wyborze 

oferty najkorzystniejszej, o którym mowa w §30 ust. 4 – §12 ust. 25, 27 i 28 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Wykonawca wnosi protest w formie elektronicznej  lub w formie przekształconej do postaci 

elektronicznej (skan podpisanego protestu). 

5. Wykonawca wnosi protest na adres e-mail, który była właściwy dla złożenia oferty w 

postępowaniu zamówieniowym. Z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający żądał składania 

ofert wyłącznie w formie papierowej protest należy wnieść na adres e-mail wskazany w treści 

zapytania ofertowego. 

6. Protest zawiera: 

1) określenie wykonawcy wnoszącego protest, 

2) określenie postępowania zamówieniowego, którego dotyczy protest, 

3) wskazanie naruszeń przepisów prawa, zapisów Regulaminu lub zapisów zapytania 

ofertowego, których poprzez działanie lub zaniechanie miał się dopuścić Zamawiający 

wraz z ich uzasadnieniem, 

4) uzasadnienie interesu, o których mowa w ust. 2, 

5) określenie osoby (odpowiednio: osób) wnoszącej protest w imieniu wykonawcy 

(uprawnionego przedstawiciela, pełnomocnika) oraz jej podpis, odpowiednio: 

kwalifikowany podpis elektroniczny. 

6) pełnomocnictwo w przypadku wnoszenia protestu przez pełnomocnika. 

7. Protest nie zostanie rozpoznany przez Zamawiającego, jeżeli: 

1) został wniesiony po terminie, 

2) został wniesiony przez osobę (odpowiednio: osoby) nieuprawnioną, 

3) zawiera jakiekolwiek braki, w tym zarówno braki merytoryczne, jak i formalne. 

8. Protest zostanie oddalony, jeżeli Zamawiający uzna, że nie opiera się on na uzasadnionych 

podstawach, a do naruszeń określonych w jego treści faktycznie nie doszło. 

9. Protest zostanie uwzględniony, jeżeli Zamawiający uzna, że opiera się on na uzasadnionych 

podstawach co do któregokolwiek ze sformułowanych w nim zarzutów. 

10. Protest może zostać uwzględniony w części. 

11. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający ponowi czynność (odpowiednio czynności), 

której dotyczył uwzględniony zarzut wykonawcy. 

12. Przy rozpoznaniu protestu Zamawiający może korzystać z biegłych, zwłaszcza w przypadkach, 

w których wymagana jest specjalistyczna wiedza techniczna, ekonomiczna, czy prawnicza. 

13. Wykonawcy nie przysługuje wniosek o powołanie biegłego. 

14. Zamawiający rozpoznaje protest nie później niż w terminie 10 dni liczonych od dnia jego 

wniesienia przez wykonawcę. §12 ust. 25, 27 i 28 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
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15. Rozpoznanie protest następuje w formie elektronicznej lub w formie przekształconej do postaci 

elektronicznej (skan podpisanego protestu). 

16. Rozpoznanie protestu wraz z uzasadnieniem zostanie doręczone wszystkim wykonawcom, 

którzy złożyli oferty w postępowaniu zamówieniowym. §18 Regulaminu stosuje się 

odpowiednio. 

17. Do dnia rozpoznania protestu Zamawiający nie zawrze umowy o zamówienie. 

18. Od rozpoznania protestu wykonawcy nie przysługuje środek ochrony prawnej. 

19. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-18 

stosuje się odpowiednio. 

§32 

Zmiana umowy o zamówienie 

1. Nie jest dopuszczalne dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru 

umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 

zamówieniowym, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 

wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 

z umowy, 

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 4). 

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy dopuszczalne są następujące zmiany: 

1) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian, 

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

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50%wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie, 

3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 
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i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie, 

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

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

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zamówieniowym, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, 

iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 

jego podwykonawców, a to w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający  

może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków 

realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu 

dotychczas zrealizowanych prac, 

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż właściwy próg unijny w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza 

od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień 

na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza 

od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

4. W przypadku zamówień dofinansowanych w ramach POIiŚ roboty zamienne (rozwiązania 

zamienne) dopuszczalne są jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną wymagania określone w 

rozdziale 6 podrozdziale 5 sekcji 3 Wytycznych POIiŚ - o ile do stosowania Wytycznych POIiŚ 

Zamawiający został zobligowany w treści umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego 

dofinansowane ze środków UE będzie wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-4 

stosuje się odpowiednio. 

§33 

Unieważnienie postępowania zamówieniowego 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie zamówieniowe, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty, 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, 

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

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

zamówieniowego lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

5) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

uchylił się od zawarcia umowy o zamówienie publicznego, a był to jedyny wykonawca, 

z którym Zamawiający mógł zawrzeć umowę o zamówienie stosownie do §30 

Regulaminu, 
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6) środki publiczne, w tym z funduszu UE, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostały mu 

odebrane, 

2. Na podstawie, o której mowa w ust. 1 pkt 3) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli, 

odpowiednio do §12 ust. 34 Regulaminu, przewidział w zapytaniu ofertowym, że po upływie 

terminu składania ofert przekaże informację o wysokości kwoty jaką dysponuje na 

sfinansowanie przedmiotu zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie zamówieniowe w każdym czasie aż do zawarcia 

umowy o zamówienie. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia wobec Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

zamówieniowym. 

5. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-4 stosuje 

się odpowiednio. 

§34 

Protokół z postępowania zamówieniowego w trybie Zasada konkurencyjności 

1. Z postępowania zamówieniowego przeprowadzonego w trybie Zasada konkurencyjności 

Zamawiający sporządza pisemny protokół. Protokół może zostać sporządzony w formie 

dokumentu elektronicznego. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej: 

1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, 

2) informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych – o ile zostały 

przeprowadzone, 

3) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze 

wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego, 

4) informację o spełnieniu lub niespełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zamówieniowym przez wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu 

zamówieniowym – jeżeli Zamawiający ustanowił warunki,  

5) informację o podleganiu lub niepodleganiu przez wykonawców, którzy złożyli swoje 

oferty, wykluczeniu z postępowania zamówieniowego wraz z uzasadnieniem w 

przypadku wykluczenia, 

6) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za 

spełnienie danego kryterium, 

7) informację o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia, 

8) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru, 

9) wykaz środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji – w przypadku, 

w którym wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu uokik, doradzał lub winny sposób był zaangażowany w 

przygotowanie postępowania zamówieniowego, 

10) uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach oraz niedopuszczenia możliwości 

składania ofert częściowych, 
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11) datę sporządzenia protokołu i podpis Kierownika Zamawiającego – protokół może 

zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

12) co najmniej następujące załączniki: 

i. potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, wraz z potwierdzeniami 

upublicznienia zmian zapytania ofertowego, jeżeli Zamawiający dokonywał 

zmian zapytania ofertowego, 

ii. złożone oferty, 

iii. oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, 

podpisane przez Kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby, które w 

imieniu Zamawiającego wykonywały jakiekolwiek czynności związane z 

przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania zamówieniowego, w 

tym biorące udział w procesie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. Zamawiający, na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, udostępni kopię protokołu z 

postępowania zamówieniowego lub udostępni protokół, celem wykonania fotokopii przez 

wykonawcę, w swojej siedzibie. 

4. Bez uszczerbku dla ust. 3 udostępnieniu nie będą podlegać te część ofert wykonawców, które 

zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacje w zakresie infrastruktury krytycznej. 

5. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego składania ofert częściowych ust. 1-4 

stosuje się odpowiednio. 

§35 

Przetwarzanie danych przez Zamawiającego 

1. Wykonawcy przystępując do postępowania będą udostępniać Zamawiającemu dane osobowe 

osób reprezentujących wykonawcę, jego przedstawicieli i innych osób niezbędnych do realizacji 

postępowania, w zakresie wymaganym przez toczące się postępowanie i w celu jego realizacji 

zgodnie z przepisami 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 (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm. zm.) oraz obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi danych osobowych. 

2. W przypadku korzystania z usług podwykonawców, wykonawcy będą przekazywać 

Zamawiającemu konieczne dane osobowe podwykonawców w zakresie i celu opisanym w ust 

1. Wykonawca zapewnia zgodność przekazania danych osobowych podwykonawców z 

przepisami rozporządzenia 2016/679 oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych 

osobowych. 

3. Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Administratorzy danych zobowiązują się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez 

podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami 

rozporządzenia 2016/679, jak też ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz za przekazanie nieprawdziwych lub 

błędnych danych osobowych. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w 

postępowaniu zamówieniowym w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem. 
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5. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie będzie skutkować zmianą 

wyniku postępowania zamówieniowego, ani zmianą postanowień umowy o zamówienie. 

6. Zgłoszenie, w toku postępowania zamówieniowego, żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu jego zakończenia. 

7. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o 

których mowa w ust. 5 i 6, w zapytaniu ofertowym. 

Podrozdział II Rozeznanie rynku 

1. Przed przeprowadzeniem Rozeznania rynku Zamawiający sporządza opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z §9 oraz ustala szacunkową wartość zamówienia zgodnie z §11. 

2. Rozeznanie rynku przeprowadza się w celu potwierdzenia, że robota budowlana, dostawa lub 

usługa zostanie wykonana po cenie rynkowej. 

3. Rozeznanie rynku polega na: 

1) analizie cenników, na podstawie których Zamawiający ustala cenę wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz 

2) wyborze wykonawcy, w cenniku którego ujęta została najniższa cena. 

4. W celu uzyskania cenników od wykonawców Zamawiający publikuje zapytanie o cenę na 

własnej stronie internetowej. Opublikowanie zapytania o cenę uznaje się na wszczęcie 

postępowania zamówieniowego w trybie Rozeznanie rynku. 

5. Zapytanie o cenę zawiera co najmniej:  

1) opis przedmiotu zamówienia,  

2) informację o wyborze do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy proponującego 

najniższą cenę, 

3) wiążący wykonawcę termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie o cenę, 

4) termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

5) informację o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie o jakim mowa w §35, 

6) niniejszy Regulamin, 

7) wskazanie osoby i danych teleadresowych do kontraktu w sprawie zapytania o cenę. 

6. Zapytanie o cenę może zawierać informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji 

rynkowych, o ile te zostały przeprowadzone. 

7. Termin odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 3) Zamawiający określi z 

uwzględnieniem nakładu pracy, jaki wykonawca potrzebuje do rzetelnej odpowiedzi na 

zapytanie o cenę. 

8. Obok publikacji zapytania o cenę, zgodnie z ust. 4-6 Zamawiający może dodatkowo pozyskać 

cenniki wykonawców w inny sposób, w tym m.in. ze stron internetowych wykonawców lub w 

rezultacie skierowania do konkretnych wykonawców zapytania o cenę. W przypadku 

skierowania zapytania ofertowego do konkretnych wykonawców ust. 5, 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Przy wyborze wykonawcy, któremu Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zamówienia 

wzięte pod uwagę zostaną wyłącznie cenniki, w których uwzględniono przedmiot (roboty 
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budowlane, dostawę, usługę) zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i treścią tej części 

Regulaminu, która znajduje swoje zastosowanie do trybu Rozeznanie rynku. 

10. O wyborze wykonawcy, któremu Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający poinformuje co najmniej na własnej stronie internetowej. 

11. Jeżeli ustalona w wyniku Rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia przekracza 50 000 PLN 

netto tj. bez podatku VAT Rozeznanie rynku zostaje odwołane, a zamówienie nie zostanie 

udzielona żadnemu z wykonawców. Ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

wobec Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

zamówieniowym. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający przeprowadzi ponowne postępowanie 

zamówieniowe w trybie Zasada konkurencyjności. 

14. Zamawiający nie przeprowadza Rozeznania rynku dla najczęściej finansowanych towarów i 

usług, dla których Instytucja Zarządzająca POIiŚ lub Instytucja Zarządzająca POIR określiła 

wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, o których mowa w podrozdziale 6.2 pkt 

4 Wytycznych - o ile do stosowania Wytycznych POIiŚ, odpowiednio Wytycznych POIR 

Zamawiający został zobligowany w treści umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego 

dofinansowane ze środków UE będzie wykonanie przedmiotu zamówienia. 

15. W przypadku udzielenia zamówienia w trybie Rozeznanie rynku Zamawiający nie jest 

obowiązany do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą. Za wystarczające uznaje się 

potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy za realizację robót budowlanych, 

dostaw lub usług na podstawie faktury VAT, rachunku, względnie innego dokumentu 

księgowego o równoważnej wartości dowodowej. 

16. Bez uszczerbku dla ust. 15 Zamawiający zawrze z wykonawcą pisemną umowę, jeżeli będzie 

tego wymagała ochrona jego interesu lub ochrona środków unijnych uzyskanych przez 

Zamawiającego. 

17. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału wykonawców w postępowaniu zamówieniowym w 

trybie Rozeznanie rynku. 

18. Zamawiający może stosować do udzielania zamówień w trybie Rozeznanie rynku zapisy §12-

33 Regulaminu – pod warunkiem przewidzenia powyższego w treści zapytania o cenę, o którym 

mowa w ust. 5 oraz ust. 8. 

19. Do postępowania zamówieniowego w trybie Rozeznanie rynku znajduje zastosowanie §35 

Regulaminu. 

20. W przypadku zamówień dofinansowanych w ramach POIR, w których instytucją organizującą 

konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) Zamawiający 

przekaże PARP, celem publikacji na stronie internetowej PARP, zapytanie o cenę - o ile do 

stosowania Wytycznych POIR Zamawiający został zobligowany w treści umowy o 

dofinansowanie projektu, w ramach którego dofinansowane ze środków UE będzie wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

21. Z przeprowadzenia postępowania zamówieniowego przeprowadzonego w trybie Rozeznanie 

rynku Zamawiający sporządza pisemny protokół. Protokół może zostać sporządzony w formie 

elektronicznej. 

22. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej: 

1) informację o upublicznieniu zapytania o cenę, 
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2) informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych - o ile te zostały 

przeprowadzone, 

3) informację, czy Zamawiający pozyskał cenniki w sposób, o którym mowa w ust. 8, 

4) informację o wykonawcach, które Zamawiający wziął pod uwagę, 

5) informację o cennikach, których Zamawiający nie wziął pod uwagę, 

6) informację o wykonawcy, któremu Zamawiający zlecił wykonanie przedmiotu 

zamówieniu, 

7) informację o upublicznieniu informacji o wykonawcy, któremu Zamawiający zlecił 

wykonanie przedmiotu zamówieniu, 

8) co najmniej następujące załączniki: 

i. zapytanie o cenę wraz z załącznikami, 

ii. dokumentacja wytworzona na etapie przeprowadzenia wstępnych konsultacji, 

o ile te zostały przeprowadzone, 

iii. cenniki pozyskane przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w ust. 8, 

iv. odpowiedzi wykonawców na zapytanie o cenę (cenniki), 

v. informacja o wyborze wykonawcy, któremu Zamawiający zlecił wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

23. Zamawiający, na wniosek wykonawcy, który w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przekazał 

cennik lub którego cennik pozyskany został na podstawie ust. 8, udostępni kopię protokołu z 

postępowania zamówieniowego lub udostępni protokół, celem wykonania fotokopii przez 

wykonawcę, w swojej siedzibie. 

24. Zamawiający nie przewiduje środków ochrony prawnej w postępowaniu zamówieniowym w 

trybie Rozeznania rynku. 

Podrozdział III Zamówienie bagatelne 

1. Zamawiający dąży do udzielenia Zamówienia bagatelnego zgodnie z zasadami, o których mowa 

w §4 Regulaminu. 

2. Zamawiający może wyłonić wykonawcę Zamówienia bagatelnego w dowolnej formie, w tym w 

jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 4 i ust. 8 Podrozdziału II. 

3. Formę wyłonienia wykonawcy Zamówienia bagatelny Zamawiający w miarę możliwości 

dostosuje do zwyczajów panujących na rynku zamawianego przedmiotu (roboty budowlanej, 

dostawy, usługi). 

4. Zamawiający w miarę możliwości określi przedmiot Zamówienia bagatelnego w sposób 

pisemny. 

5. Zamawiający udzielając Zamówienia bagatelnego weźmie pod uwagę najmniej dwa cenniki lub 

oferty potencjalnych wykonawców – o ile na rynku występuje najmniej dwóch wykonawców, 

którzy są w stanie przekazać cenniki lub złożyć oferty. 

6. Zamawiający dąży do udzielenia Zamówienia bagatelnego po cenie rynkowej. 

7. W przypadku, w którym Zamawiający uzyska więcej niż jeden cennik lub ofertę wybiera ofertę 

tańszą, chyba że tańsza oferta nie odpowiada określonemu przez Zamawiającego przedmiotowi 

zamówienia. 
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8. W przypadku udzielenia zamówienia w trybie Zamówienia bagatelnego Zamawiający nie jest 

obowiązany do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą. Za wystarczające uznaje się 

potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy za realizację robót budowlanych, 

dostaw lub usług na podstawie faktury VAT, rachunku, względnie innego dokumentu 

księgowego o równoważnej wartości dowodowej. 

9. Zamawiający nie ma obowiązku ogłaszać o udzieleniu Zamówienia bagatelnego. 

10. Do postępowania zamówieniowego w trybie Zamówienia bagatelnego znajduje zastosowanie 

§35 Regulaminu. 

                                                 Rozdział V Wzory załączników                   

 Załącznik nr 1 – Upoważnienie do wykonywania czynności związanych z postępowaniem  

zamówieniowym 

Załącznik nr 2 – Informacja z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawy lub usługi 

 Załącznik nr 3 – Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Zamawiający może żądać od      

wykonawców  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 5 – Formularz oferty 

      Załącznik nr 6 – Lista sprawdzająca - oferta 

      Załącznik nr 7 – Lista sprawdzająca – dokumentacja 

Załącznik nr 8 – Protokół z postępowania zamówieniowego w trybie Zasada konkurencyjności 

Załącznik nr 9 – Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych 

Załącznik nr 10 – Wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

Załącznik nr 11 – Protokół z postępowania zamówieniowego w trybie Rozeznania rynku 

      Załącznik nr 12 –  Zapytanie o cenę 
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