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I.

Przepisy ogólne

1.

Przedmiot regulacji
§1
Zakres przedmiotowy

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad, warunków i trybu udzielania
zamówień stanowiących:
1) zamówienia sektorowe w myśl art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 i art. 133 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, dalej zwaną ustawą Pzp)
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
2) zamówień których wartość szacunkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt
8 ustawy Pzp,
3) których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę 2.000,00 zł netto
współfinansowanych ze środków pochodzących z źródeł zewnętrznych.
2. Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, dalej zwane WMK S.A. jest podmiotem,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, udzielającym zamówień w celu wykonywania
działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych
usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej
do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją
i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej,
na który Krakowski Holding Komunalny S.A. wywiera dominujący wpływ, posiadając
ponad połowę udziałów, sprawujący nadzór nad organem zarządzającym oraz mający
prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego prowadzi
postepowania współfinansowane ze środków pochodzących z źródeł zewnętrznych,
na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do:
1) zamówień sektorowych innych niż współfinansowane ze środków pochodzących
z źródeł zewnętrznych, do których stosuje się Regulamin udzielania zamówień
w Wodociągach Miasta Krakowa S.A;
2) do zamówień, które są przedmiotem zamówień określonych w art. 4 ustawy Pzp,
z wyłączeniem zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
3) do zamówień których wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 2.000,00 zł netto.
4. Niniejszy Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków
pochodzących z źródeł zewnętrznych Wodociągów Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
zwany dalej Regulaminem, obowiązuje w WMK S.A. przy ul. Senatorskiej 1, 30 -106
Kraków.
5. Ilekroć postanowienia niniejszego Regulaminu nie są zgodne z umową o dofinansowanie
projektu lub wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach danego
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projektu, zastosowanie mają w pierwszej kolejności postanowienia umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z WMK S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między WMK S.A.
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i 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,
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 drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
§2
Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) zamawiającym – należy przez to rozumieć Wodociągi Miasta Krakowa Spółka
Akcyjna;
2) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Zarząd Wodociągów Miasta
Krakowa Spółka Akcyjna;
3) komórce prowadzącej zamówienia – należy przez to rozumieć Dział Przetargów
i Umów w WMK SA;
4) komórce wnioskującej – oznacza komórkę WMK SA, która jest odpowiedzialna
za merytoryczne przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia,
5) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r.
poz. 178 t.j. z późn. zm.);
6) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy
istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie,
rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie,
naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę,
szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie;
7) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy
oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo
rozmieszczenie lub instalację;
8) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w czasie
elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem
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są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane;
9) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę:
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności
w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej,
których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt,
gdy cena lub koszt jest stała albo
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;
10) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane
do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych,
wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;
11) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa,
który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania
lub je zawiera;
12) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów
bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają
ich wykorzystania lub je zawierają;
13) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych
w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie
spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;
14) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia
publicznego;
15) ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą,
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia
publicznego;
16) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie
wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania
zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu
dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki –
wynegocjowania postanowień takiej umowy;
17) protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego
w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
18) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu
budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego;
19) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć:
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20)
21)

22)

23)
24)

25)

26)
27)

28)

29)

a) wojnę,
b) konflikt zbrojny,
c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda,
wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu
codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne
następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu
dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia;
środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych;
umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym
a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków
dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie,
w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;
umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym
przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem
nie są roboty budowlane lub dostawy;
wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego;
zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy
lub roboty budowlane;
zamówieniach sektorowych – należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa
w art. 132 ust. 1 ustawy Pzp;
oznakowaniu – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy
inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces
lub procedura spełniają określone wymogi;
środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.j.);
awarii – oznacza nagłe, nieplanowane, zaburzające funkcjonowanie w ciągach
technologicznych w obiektach zamawiającego z obszaru maszyn, urządzeń
mechanicznych, energetycznych, technologicznych, automatyki, informatyki
i telekomunikacji, uniemożliwiające lub ograniczające ich użytkowanie, mające
bezpośredni wpływ na ograniczenie dostaw wody albo zakłócające odbiór ścieków.
Za awarie uznaje się również zdarzenie skutkujące powstaniem zagrożenia
dla któregokolwiek z komponentów środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi,
6
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spowodowanego przedostaniem się do środowiska substancji zanieczyszczającej,
w szczególności niebezpiecznej, wymagającej zaangażowania znacznych sił
i środków do usunięcia zagrożenia, jak również zdarzenia, które powodują
zagrożenie życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi bądź zanieczyszczenie mienia
oraz takie które w ocenie kierującego jednostką organizacyjną zostały
zakwalifikowane jako awaria lub stan zagrożenia awarią. Za awarie uznaje
się również sytuacje, w których brak funkcjonowania urządzeń niezwiązanych
bezpośrednio z procesem technologicznym może spowodować, że proces
ten zostanie zaburzony.
2.

Zasady udzielania zamówień
§3

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniający:
1) zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
2) przejrzystość, racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami, w tym zasady
wydatkowania
środków
publicznych
w
sposób
celowy,
oszczędny
oraz umożliwiający terminową realizację zadań,
3) zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów
z danych nakładów.
Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów
finansowych udzielane są na podstawie niniejszego Regulaminu z zachowaniem
wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób
udzielania takich zamówień.
Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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§4
Forma i język postępowania
1.
2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w niniejszym Regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
§5
Tryby udzielania zamówień

1.

2.
3.

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia o wartości przekraczającej 50.000,00 zł
netto do wysokości progów ustawowych dla zamówień sektorowych są: przetarg
nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie uproszczonym tylko w przypadkach
określonych w Regulaminie.
Zamówień o wartości przekraczającej kwotę 2 000,00 zł netto i jednocześnie
nie przekraczające 50.000,00 zł netto można realizować w trybie uproszczonym.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia
1.

Zamawiający i wykonawcy
§6

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 t.j. z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego Regulaminu
nie stanowią inaczej.
§7
Przygotowanie postępowania
1.
2.

3.

4.
5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.
Wszelkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego i sprawnego pod względem
formalnym przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia wykonuje komisja
przetargowa lub komórka prowadząca zamówienia, jeżeli komisja przetargowa
nie została powołana.
Podstawą do wszczęcia postępowania stanowi karta informacyjna zamówienia
opracowana
przez
pracowników
merytorycznych
zamawiającego
złożona
do Pełnomocnika Zarządu ds. udzielania zamówień, za pośrednictwem komórki
organizacyjnej prowadzącej zamówienia. Wzór karty informacyjnej zamówienia stanowi
załącznik nr 5 do Polityki zakupowej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza komisja przetargowa lub komórka
prowadząca zamówienia, jeżeli komisja przetargowa nie została powołana.
Komórka wnioskująca odpowiedzialna jest za:
8
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1) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
2) przygotowania opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Regulaminem i art. 29 ustawy
Pzp,
3) ustalenia terminu realizacji zamówienia i przekazania odpowiednio tych informacji,
materiałów, dokumentów do komórki prowadzącej zamówienia.
6. Ponadto pracownik merytoryczny uczestniczy w przygotowaniu treści umowy
o zamówienie oraz przygotowuje i prowadzi wszelkie czynności związane
z zagadnieniami merytorycznymi dotyczącymi tego zamówienia na potrzeby komórki
prowadzącej zamówienia lub komisji przetargowej jeśli zostanie powołana.
7. Za opracowanie wzoru umowy o udzielenie zamówienia odpowiedzialny jest pracownik
Działu Przetargów i Umów. Przygotowany projekt umowy jest parafowany
przez kierownika komórki wnioskującej oraz radcę prawnego. Umowy definitywne
zawarte na podstawie umowy ramowej nie wymagają parafowania radcy prawnego.
8. Komórka prowadząca zamówienia odpowiedzialna jest za:
1) przygotowanie pod względem formalnym wszelkich dokumentów niezbędnych
dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
2) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie została powołana
komisja przetargowa;
3) ewidencjonowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia;
4) przechowywanie dokumentacji związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania.
§8
Okoliczności wyłączające udział w postępowaniu
1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają
wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą,
jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
9

Załącznik nr 2
do Polityki Zakupowej WMK S.A.
(Zarządzenie nr 4/21)

2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają,
pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie
o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą
wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa
w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych
niewpływających na wynik postępowania.
§9
Osoby odpowiedzialne za postępowanie
1.
2.

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada
kierownik zamawiającego.
Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności
w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik
zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego
czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.
§10
Komisja przetargowa

1.
2.

Kierownik zamawiającego może powołać komisję do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zwaną dalej "komisją przetargową”.
Zakres działań, skład i tryb pracy komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji
przetargowej w Wodociągach Miasta Krakowa Spółka Akcyjna.
§11
Warunki udziału w postępowaniu

1.

2.

Warunki udziału w postępowaniu powinny być proporcjonalne do przedmiotu, przy czym
nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających
potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji
wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu
do potwierdzenia zainteresowania.
WMK S.A. określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców
środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 3,
zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji.
Warunki, o których mowa w ust. 3, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania
mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania
udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego
przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia
lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu
do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Treść zobowiązania, o której mowa w ust. 6 powinna określać: kto jest podmiotem
przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie
dotyczy zobowiązanie oraz jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu
dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji gdy przedmiotem
udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem udzielającym, niemożliwe
do samodzielnego obrotu prawnego i dalszego udzielania ich bez zaangażowania
tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne
nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego przedmiotu w wykonaniu
zamówienia.
WMK S.A. może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 t.j. z późn. zm.);
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9.

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 t.j. z późn. zm.);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 523 t.j. z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 t.j.);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 t.j. z późn.zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1666 t.j. z późn. zm.);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status
osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji,
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
WMK S.A. określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących
do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 8, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki,
o których mowa w ust. 8.
§12
Wspólny udział wykonawców

1.
2.

3.

4.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku, o którym mowa w ust.1 wykonawcy zawierają między sobą umowę,
która musi zawierać, co najmniej:
1) określenie celu gospodarczego;
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi;
3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji
i rękojmi;
4) określenie solidarnej odpowiedzialności wykonawców względem zamawiającego.
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
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§13
Przesłanki wykluczenia wykonawców
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano
za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 t.j. z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012. poz. 769).
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług,
13

Załącznik nr 2
do Polityki Zakupowej WMK S.A.
(Zarządzenie nr 4/21)

2.

brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 t.j.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 369 t.j. z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia WMK S.A. może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 814 t.j. z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 t.j. z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1
pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
ustawy Pzp
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– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–
4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom
pracownika
lub
wykroczenie
przeciwko
środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) do 7) jeżeli nie upłynęły 5 lata od dnia
odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7) i 9), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5 i 6 lub ust. 5,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
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5.

6.

7.

8.

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o wykonawcach którzy
złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia oferty, przekazuje WMK S.A. oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§14
Rodzaje dokumentów

1.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego;
3) brak podstaw wykluczenia.
2. Rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 1 określa, rozporządzenie w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres
ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze,
że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji
lub braku podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również oświadczenie
złożone przed właściwym organem, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub w przypadku jego braku,
równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, może
być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,
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3.

4.

5.

6.
7.

a także mając na uwadze aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia
ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji,
związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie
informacji niejawnych;
Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza
aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
Zamawiający, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania, spełnienie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego.
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych
przez
zamawiającego
oświadczeń,
dokumentów,
wykazów,
pełnomocnictwa w postępowaniu, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, wykazy, pełnomocnictwa wadliwe lub zawierające błędy,
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 3 dni, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 t.j. z późn. zm.).
§15
Formy kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami

W kontaktach między zamawiającym a wykonawcą zgodnie z wyborem zamawiającego
stosuje się formę pisemną lub poczty elektronicznej.
2.

Przygotowanie postępowania
§16
Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
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2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję.
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy
"lub równoważny".
Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne do opisanego
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego propozycja
spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
Przedmiot zamówienia opisuje komórka wnioskująca o której mowa w §7.
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalnoużytkowego. Program funkcjonalno - użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego,
w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
W przypadku robót o nieskomplikowanym charakterze, zamawiający opisuje przedmiot
zamówienia zgodnie z zasadami z ust. 1.
W szczególnych przypadkach dla robót budowlanych wymagających pilnej realizacji
dopuszcza się opis przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu typowania.
Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób wymaga zgody kierownika
zamawiającego.
Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone w Wspólnym
Słowniku Zamówień (CPV).
§17
Ustalenie wartości zamówienia

1.

2.
3.

4.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą
starannością.
Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, przy ustalaniu
wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela
zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania,
wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
Podstawę ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostaw określa się:
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1) na podstawie umów zawartych w roku bieżącym bądź ubiegłym lub poprzednich
dwóch lat z uwzględnieniem waloryzacji;
2) poprzez rozeznanie rynku, komórka wnioskująca winna dołączyć do wniosku
co najmniej dwie oferty niezależne, lub
3) wg zasad określonych w poszczególnym projekcie współfinansowanym ze środków
zewnętrznych.
5. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej, a w przypadku robót budowlanych dla których brak dokumentacji
projektowej na podstawie średnich cen publikowanych przez SEKOCENBUD,
BISTYP lub innych wydawców;
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,
jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
6. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość
dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy,
o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.
7. Jeżeli zamówienie obejmuje:
1) usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty,
prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia;
2) usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne
rodzaje wynagrodzenia;
3) usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne
prowizje i inne podobne świadczenia.
8. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości
zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia
z uwzględnieniem prawa opcji.
9. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ
na dokonane ustalenia, wnioskujący przed wszczęciem postepowania dokonuje zmiany
wartości zamówienia.
10. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia
są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane.
11. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według
średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp.
12. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki
służbowej i załączonych do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie
szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:
1) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców;
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2) odpowiedzi cenowe wykonawców;
3) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą
dokonania wydruku);
4) kopie ofert lub umów z innych postępowaniach (obejmujących analogiczny
przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości
zamówienia.
13. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia
obowiązku stosowania ustawy Pzp.
14. Zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący zaniżeniem jego wartości
szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć
pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
1) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
2) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie;
3) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.
§18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium;
9) termin związania ofertą;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12) opis sposobu obliczenia ceny;
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi
nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny
ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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2.

16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia na takich warunkach;
17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia;
18) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
19) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,
jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
20) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych;
21) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia;
22) informację, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
lub innych źródeł, albo że zamawiający ubiega się lub zamierza ubiegać
o dofinansowanie zamówienia.
Zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie,
w ciągu 5 dni na wniosek wykonawcy. Niniejszego zapisu nie stosuje
się jeśli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
§19
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.

2.

3.

4.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął na 5 dni przed terminem składania ofert zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający jednocześnie przekazuje wszystkim wykonawcom treść wyjaśnienia,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do udzielenia wyjaśnień lub do wprowadzenia w ofertach zmian
wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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3.

Tryby udzielania zamówień
§20
Przetarg nieograniczony

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi
na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani
wykonawcy.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej.
W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zamówieniu również w bazie konkurencyjności lub na stronie internetowej
wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.
Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny jawny
sposób.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków
zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej
do upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie o zamówieniu, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych;
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania ofert;
11) termin związania ofertą;
12) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających;
13) informację, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
lub innych źródeł, albo że zamawiający ubiega się lub zamierza ubiegać
o dofinansowanie zamówienia.
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§21
Termin składania ofert
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż dla dostaw
i usług 7 dni, a dla robót budowlanych 14 dni, od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu na stronie internetowej lub w bazie konkurencyjności.
§22
Wadium
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości
zamówienia.
Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia
w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego. Wadium wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia
przechowywane jest w Dziale Finansowym Spółki. Dowodem wniesienia wadium
jest oryginalna gwarancja lub poręczenie lub jej odpowiednik w postaci elektronicznej
lub dołączone do oferty potwierdzenie zapłaty przelewem. Wadium w postaci
elektronicznej jest przechowywane na serwerze Spółki, za wyjątkiem takiego stanowi
element oferty elektronicznej wykonawcy, które jest składane i przechowywanej
na platformie zakupowej Spółki.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po zawarciu
umowy lub unieważnieniu postępowania, a w przypadku wykonawcy, którego oferta
została wybrana również po wniesieniu zabezpieczenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. Zwrot zdeponowanego wadium w postaci
dokumentowej lub informacja o zwolnieniu wadium złożonego w postaci elektronicznej
(np. gwarancja, poręczenie) następuje przez Dział Finansowy na podstawie pisemnej
dyspozycji otrzymanej z Działu Przetargów i Umów. Informacja o zwrocie wadium
stanowiącego element oferty elektronicznej wykonawcy, które jest składane
i przechowywane na platformie zakupowej Spółki jest przekazywana wykonawcy
przez Dział Przetargów i Umów, po uprzednim zawiadomieniu Działu Finansowego
o tym fakcie.
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10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca z przyczyn
leżących po jego stronie, w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia nie złożył:
1) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw do wykluczenia;
2) pełnomocnictwa;
3) nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian
w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
§23
Przetarg ograniczony
1.

2.
3.

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi
na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie
do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 20 ustawy
Pzp stosuje się odpowiednio.
Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 20 ustawy Pzp, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych;
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków, a także znaczenie tych warunków;
7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
9) opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców
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spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona
w ogłoszeniu o zamówieniu;
10) informację na temat wadium;
11) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
12) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
13) adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;
14) informację, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
lub innych źródeł, albo że zamawiający ubiega się lub zamierza ubiegać
o dofinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może
być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.
5. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca
składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków,
również te dokumenty.
6. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję,
nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 10.
7. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach
spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców,
którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert
wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.
Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego
z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu
o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców
spełniających te warunki.
9. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy
specyfikację istotnych warunków zamówienia, przepisów art. 18 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy
Pzp nie stosuje się.
10. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy
niż dla dostaw i usług 7 dni, dla robót budowlanych 14 dni, od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert.
11. Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 22 ustawy Pzp.
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§24
Tryb uproszczony rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe/zapytanie o cenę/platforma
zakupowa
Tryb uproszczony to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający przeprowadza
rozeznanie rynku, w szczególności poprzez internet, platformę zakupową WMK S.A.
lub skierowanie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe kieruje do wybranych
wykonawców i zaprasza ich do składania ofert lub przez platformę zakupową WMK S.A.
poprzez zamieszczenie na niej zapytania ofertowego skierowanego do nieoznaczonego grona
wykonawców i zaproszenia ich do złożenia ofert. Tryb ten ma na celu potwierdzenie
rozeznania rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie
nie wyższej od ceny rynkowej.
§25
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie uproszczonym jeżeli szacunkowa wartość
zamówienia przekracza kwotę 2 000,00 zł i jednocześnie wartość szacunkowa zamówienia
nie przekracza 50 000,00 zł.
§26
Wszczęcie i prowadzenie postępowania w formie zapytania ofertowego
1.

2.

3.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie uproszczonym poprzez:
1) wydruk ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych
wykonawców, w ilości nie mniejszej niż 3;
2) skierowanie zapytania ofertowego lub zapytania o cenę do wybranych wykonawców,
w ilości nie mniejszej niż 3, zapraszając ich do składania ofert;
3) wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej;
4) zamieszczenie zapytania ofertowego na platformie zakupowej WMK S.A.
Zapytanie ofertowe lub zapytanie o cenę musi zawierać co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) opis kryteriów wyboru wykonawcy;
3) warunki realizacji zamówienia;
4) termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę.
Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie
najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:
1) jakość;
2) funkcjonalność;
3) parametry techniczne;
4) aspekty środowiskowe;
5) aspekty społeczne;
6) aspekty innowacyjne;
7) koszty eksploatacji;
8) serwis;
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4.

5.

6.

7.

8.

9) termin wykonania zamówienia;
10) doświadczenie wykonawcy;
11) poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.
Dla ważności postepowania przeprowadzonego w trybie uproszczonym poprzez internet
lub formę zapytania ofertowego lub zapytania o cenę wymagane jest uzyskanie minimum
dwóch ważnych ofert. Dla ważności postepowania prowadzonego w trybie
uproszczonym poprzez platformę zakupową WMK S.A. wymagane jest uzyskanie jednej
ważnej oferty.
Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie uproszczonym
wymagana jest zgoda kierownika zamawiającego i ustalenie rodzaju trybu uproszczonego
u Dyrektora ds. Kontraktowania, które komórka wnioskująca jest zobowiązana uzyskać
przed wszczęciem postępowania.
Komórka wnioskująca jest odpowiedzialna za:
1) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z art. 17 Regulaminu;
2) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 16 Regulaminu;
3) ustalenie terminu realizacji zamówienia i przekazanie odpowiednio tych informacji,
materiałów, dokumentów do komórki prowadzącej zamówienia. Ponad to komórka
wnioskująca uczestniczy w przygotowaniu treści umowy o zamówienie
oraz przygotowuje i prowadzi wszelkie czynności związane z zagadnieniami
merytorycznymi dotyczącymi danego zamówienia na potrzeby komórki prowadzącej
zamówienia, w tym dokonuje merytorycznej oceny ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza komórka prowadząca zamówienia,
która w szczególności dokonuje oceny ofert i przedstawia kierownikowi zamawiającego
propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kierownik zamawiającego zatwierdza wybór oferty najkorzystniejszej oraz akceptuje
wszelkie czynności, podjęte w ramach tego trybu.
§27
Dokumentowanie udzielenia zamówień w trybie uproszczonym

1.
2.

3.

Umowy zawierane są z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie dotyczy umów, dla których ogólnie
przyjętą praktyką jest zawieranie umowy bez zachowania danej formy pisemnej
(np. zakup biletów, czasopism) oraz umów dotyczących indywidualnych form
podnoszenia kwalifikacji (np. kursy, szkolenia, studia), których koszt całkowity
nie przekracza kwoty 2.000,00 zł netto i w których uczestniczy nie więcej
niż 5 pracowników zamawiającego. Komórką odpowiedzialną za realizację
tych zamówień jest dział, który w swoim zakresie obowiązków prowadzi
ww. zagadnienia.
Dokumentami
potwierdzającymi
przeprowadzenie
trybu
uproszczonego
są w szczególności:
1) wydruki ze stron internetowych przedstawiające oferty wykonawców lub informacje
handlowe;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

4.

5.
6.

7.

skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe/zapytania o cenę;
protokół z postępowania na platformie zakupowej WMK S.A.;
pisma, wydruk listu elektronicznego;
oferty handlowe przesłane przez wykonawców z własnej inicjatywy;
umowy;
wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej
wraz z otrzymanymi ofertami.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 należy uprawdopodobnić zawarcie umowy,
w szczególności poprzez posiadanie dowodu księgowego w rozumieniu przepisów
o rachunkowości.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zamawiający przechowuje dokumenty
potwierdzające zlecenie zamówienia.
W przypadku, gdy niemożliwe jest przeprowadzenie postępowania w trybie
uproszczonym komórka wnioskująca jest zobowiązana uzyskać zgodę kierownika
zamawiającego lub Dyrektora ds. Kontraktowania, na udzielenie zamówienia
bez zastosowania trybu uproszczonego. Komórka wnioskująca zobowiązana jest wskazać
okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia zamówienia bez zastosowania trybu
uproszczonego w trybie awaryjnym.
Powyższe
zasady
nie
mają
zastosowania
do
zamówień
publicznych,
których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Pzp, z wyjątkiem
dostaw i usług określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, przy czym do dostaw i usług
określonych w art. 4 pkt 3 lit. i, w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotem
jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
nie stosuje się do nich zasady konkurencyjności.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty
§28
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, za wyjątkiem
postępowań prowadzonych za pośrednictwem platformy zakupowej na której oferty
składane są w formie elektronicznej zgodnie z regulaminem platformy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§29
Oferta wariantowa, częściowa
1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena
nie jest jedynym kryterium wyboru.
2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot
zamówienia jest podzielny.
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe
na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę
części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
§30
Uprawnienia do zmiany lub wycofania oferty
1.
2.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
§31
Okres związania ofertą

1.
2.

3.
4.

5.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
§32
Otwarcie ofert

1.
2.
3.
4.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oraz inne kryteria jeżeli zostały zastosowane.
Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
§33
Wyjaśnienia treści ofert i dokumentów

1.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem
ust. 2, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
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2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) błędną stawkę VAT;
4) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
§34
Odrzucenie oferty
1.

2.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z Regulaminem;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Pzp;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający zawiadamia wykonawców o odrzuconych ofertach podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
§35
Rażąco niska cena

1.

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena lub koszt,
lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych
dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 t.j. z późn. zm.);
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2.

3.

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
§36
Kryteria oceny oferty

1.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria te nie mogą
zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby
niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji
wykonawców.
2. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie
najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:
1) jakość;
2) funkcjonalność;
3) parametry techniczne;
4) aspekty środowiskowe;
5) aspekty społeczne;
6) aspekty innowacyjne;
7) koszty eksploatacji;
8) serwis;
9) termin wykonania zamówienia;
10) doświadczenie wykonawcy;
11) poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.
3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
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od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
§37
Zawiadomienie o wyborze oferty
1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie i w bazie konkurencyjności.
§38
Unieważnienie postępowania
1.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu;
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2.

3.
4.

5.

2) 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;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 39 ust. 6, zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane,
a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana
w ogłoszeniu o zamówieniu albo w zaproszeniu do składania ofert;
7) zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania
na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu albo zaproszeniu
do negocjacji albo zaproszeniu do składania ofert.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty
z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia
w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie zamawiającego, wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów
uczestnictwa.
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§39
Termin zawarcia umowy
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
IV. Dokumentowanie postępowań
§40
Protokół z postępowania
1.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem",
zawierający co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert;
6) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego;
7) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego;
8) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 8, przez wykonawców;
9) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,
o ile takie warunki były stawiane;
10) informację
o
wagach
punktowych
lub
procentowych
przypisanych
do poszczególnych kryteriów
oceny i sposobie przyznawania
punktacji
poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium;
11) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
12) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego;
13) następujące załączniki: potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej,
złożone oferty, oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami,
którzy złożyli oferty, podpisane przez Zarząd WMK S.A. lub osoby upoważnione
do zaciągania zobowiązań w imieniu WMK S.A. i osoby wykonujące w imieniu
WMK S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, zawiadomienia, wnioski,
inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa
w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia
do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia
poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Protokół z postępowania lub załączniki udostępnia się na pisemny wniosek
zainteresowanego, w terminie, miejscu i formie wskazanej przez zamawiającego.
Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący
jego nienaruszalność.
Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia
nr 2016/679 Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zebranych w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności,
o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio.
Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/679
Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający
nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu,
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia
nr 2016/679 Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

V. Umowy w sprawach zamówień
§41
Stosowanie Kc, forma umowy, jawność, zakres świadczenia
1.

2.
3.
4.
5.

Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy prawo zamówień publicznych,
o ile przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,
chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Zakres
świadczenia
wykonawcy
wynikający
z
umowy
jest
tożsamy
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego
np. z tytułu opóźnień
z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego
wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji)
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stosowane są kary, które są wskazane w umowie zawieranej z wykonawcą.
§42
Solidarna odpowiedzialność wykonawców
Wykonawcy, o których mowa w paragrafie 12 Regulaminu, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
§43
Okres zawarcia umowy
1.

2.

Umowę zawiera się na czas oznaczony. Na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie
zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia
w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi
zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym
do ich spłaty.
Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych.
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę.
§44
Dopuszczalność zmian umowy

1.

2.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych
od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się̨ niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać́ dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych,
w
szczególności
dotyczących
zamienności
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lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność́ lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość́ każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) konieczność́
zmiany
umowy
spowodowana
jest
okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą̨ starannością nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
c) wykonawcę̨, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
 na podstawie postanowień umownych,
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy,
 w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem
jego podwykonawców,
 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian
jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień
na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
§45
Odstąpienie od umowy
1.

2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§46
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej "zabezpieczeniem".
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2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, po wyrażeniu zgody przez Członka
Zarządu Spółki z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej
podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego
z umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa w ust. 12, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

VI. Środki ochrony prawnej
§47
Protest
1.

2.

Protest przysługuje wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszego Regulaminu.
Protest przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie niniejszego
Regulaminu.
Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami regulaminu, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie protestu.
Protest wnosi się do zamawiającego w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca
powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 5, w formie pisemnej.
Protest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
na stronie internetowej zamawiającego.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób,
że mógł zapoznać się z jego treścią.
O wniesieniu protestu oraz o jego treści zamawiający zawiadamia wykonawców
biorących udział w postępowaniu, w przypadku gdy protest dotyczy treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez zamawiającego
rozstrzygnięcia.
W przypadku wniesienia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
rozstrzygnięcia protestu.
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy.
Protest rozstrzyga się w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia do zamawiającego.
Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w ust. 12 uznaje
się za jego oddalenie.
Treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem zamawiający przesyła wykonawcy,
który wniósł protest.
W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza czynność lub dokonuje
czynności zaniechanej.
O powtórzonej czynności lub zaniechanej zamawiający informuje wszystkich
wykonawców.
Rozstrzygnięcie lub oddalenie protestu przez zamawiającego jest ostateczne.
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VII. Przepisy przejściowe i końcowe
§48
1.
2.
3.
4.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2021 r.
Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie
Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
Do umów w sprawach zamówień zawartych przed dniem wejścia w życie Regulaminu
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Regulamin został sporządzony z uwzględnieniem następujących aktów prawnych:
1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
5) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych.
Wszelkie użyte w Regulaminie, a nie zidentyfikowane inaczej pojęcia mają znaczenie
przypisane im we wskazanych w ust. 4 aktach prawnych.
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