Zala^cznik nr 1 do Zarzajdzenia nr .'v. „ .712
Prezesa Zarzadu OPEC Sp. z o. o. z dnia 10.12.2012 r.

REGULAMIN ZAKUPOW
OPEC Sp. z o. o. w PULAWACH

Pulawy, grudzien 2012

ROZDZIAL 1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA POSTJ£POWAN ZAKUPOWYCH
§1
Defmicje

1. Nast^puj^ce poje.cia uzyte w Regulaminie maja^ponizsze znaczenie.

1)

Cena

2)

Cena Pocz^tkowa

3)

Inicjator post^powania

Wartosc wyrazona w zlotych, ktora^ Zamawiajacy jest
zobowiazany zapfacic Wykonawcy za Zamowienie.
W cenie uwzgle_dnia si? podatek od towarow i ustug
oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odr?bnych przepisow sprzedaz towaru (ushigi)
podlega obcia^zeniu podatkiem od towarow i ustug
oraz podatkiem akcyzowym
Cena wywolawcza, od ktorej rozpoczyna si? licytacja

5)

Komorka organizacyjna OPEC Sp. z o. o., ktora
inicjuje udzielenie Zamowienia, poprzez sporza^dzenie
Wniosku Zakupowego.
Istotne Postanowienia Umowy Wzorcowe warunki i zakres przysztej umowy
zakupowej,
okreslajaj:e
tresc
czynnosci
(IPU)
cywilnoprawnej, w formie istotnych elementow
umowy lub wzoru umowy, obowia^zuja^ce u
Zamawiaja^cego.
Kierownik Zaraawiajqcego
Prezes Zarzajiu

6)

Komisja Przetargowa

?)

Najkorzystniejsza oferta

8)

Oferta

9)

Organizator post^powania

10)

Plan Zakupow

11)

Post^powanie zakupowe

12)

Posta_pienie

13)

Raz^co niska cena

14)

Regulamin

15)

Sekcja Prawna

16)

SIWZ

4)

Komisja powotana do wykonania czynnosci w
zakresie
przygotowania
i
przeprowadzenia
Poste_powania
zakupowego,
zgodnie
z
postanowieniami Regulaminu.
Oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriow albo Oferta z najnizsza cena_.
Oswiadczenie woli zawarcia Umowy Zakupowej
zlozone przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu w formie
pisemnej lub elektronicznej, w odpowiedzi na SWIZ
lub zaproszenie do negocjacji.
Dzial Obshigi Przedsi^biorstwa.
Roczny Plan Zakupow Spolki, stanowiajsy podstaw?
do przygotowania Post^powania zakupowego.
Proces obejmuj^cy Post?powanie o udzielenie
zamowienia publicznego lub Post^powanie o
udzielenie zamowienia niepublicznego.
Minimalna wartosc, o ktora_ mozna zwi?kszyc lub
zmniejszyc parametr Oferty w toku licytacji.
Cena niewiarygodna, nierealistyczna, znacza^co
odbiegaja^ca od cen rynkowych, wskazuj%ca na fakt
realizacji Zamowienia ponizej jego kosztow.
Niniejszy Regulamin wraz z Zalajsznikami
Sekcja prawno-organizacyjna w Dziale Obshigi
Przedsie_biorstwa.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, w
ktorej zawarte sa_ wymagania ' i warunki, na jakich
zostanie zawarta umowa zakupowa.

17)

Spolka

OPEC Sp. z o. o.

18)

Umowa zakupowa

19)

Ustawa

20)

Wniosek zakupowy

21)

\Vyko nawca

22)

Zamawiajqcy

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego
Postej>owania zakupowego.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych, w brzmieniu aktualnie obowiajzuja^cym.
Wniosek Inicjatora post?powania, be_daj:y podstaw^do
przygotowania i przeprowadzenia post?powania o
udzielenie Zam6wienia, sporzadzony zgodnie ze
wzorem stanowiacym zala_cznik nr 2 do Regulaminu
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadaja^ca osobowosci prawnej,
ktora ubiega si? o udzielenie Zamowienia, zlozyla
ofert?, zawarla umow?.
OPEC Sp. z o. o.

23)

Zarz^d

Zarza_d OPEC Sp. z o. o.

2. W przypadku poj?c niezdefmiowanych powyzej, zastosowanie wprost maja^ defmicje
okreslone w Ustawie.

§2
Zastosowanie Regulaminu
1. Regulamin stosuje si? do Zamowien udzielanych przez OPEC Sp. z o. o.
2. Regulamin okresla zasady i tryby prowadzenia Post^powan zakupowych na dostawy, ushigi i
roboty budowlane.
3. Regulamin stosuje si? do Zamowien, ktorych wartosc jest rowna lub przekracza wyrazona. w
zlotych rownowartosci kwoty 14.000 EURO, w tym:
a. Zamowien niepublicznych, o wartosci nie przekraczaja^cej rownowartosc kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy,
b. Zamowien publicznych, o wartosci przekraczaj^cej rownowartosc kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy,
c. Zamowien niepublicznych okreslonych w art. 4 Ustawy, art. 132-138 Ustawy oraz
innych, do ktorych nie maj% zastosowania przepisy Ustawy, niezaleznie od wartosci
szacunkowej zamowienia.
4. Zarza_d Spolki moze postanowic o przeprowadzeniu Poste_powania o udzielenie zamowienia
niepublicznego bez stosowania procedur okreslonych Regulaminem lub o odstaj>ieniu od
stosowania poszczegolnych postanowien Regulaminu.
5. W przypadku koniecznosci pimego udzielenia Zamowienia niepublicznego, gdy jego
nieudzielanie grozttoby wyrzadzeniem znacznej szkody dla Zamawiajacego lub w sposob
istotny wplyn?loby na dzialalnosc prowadzona_ przez Zamawiajajsego, zwlaszcza w sytuacji
wystaj)ienia stanu zagrozenia awariaj jezeli istnieje koniecznosc jego pilnego usuni?cia lub

przerwania ciajlosci dostaw lub ushig niezb^dnych do niezakioconego funkcjonowania
urza_dzen,

maszyn

lub

pojazdow

wykorzystywanych

w

podstawowej

dziatalnosci

Zamawiaja_cego, istnieje mozliwosc zawarcia umowy przez Zarzqd bez koniecznosci
stosowania Regulaminu (zakup interwencyjny). Postanowieri ust. 4 powyzej nie stosuje si?.
6. W przypadku zawarcia umowy w oparciu o ust.4 lub 5 powyzej Inicjator poste_powania
wiasciwy dla przedmiotu umowy, zobowiazany jest do niezwlocznego przekazania do Dziahi
Obshigi Przedsie_biorstwa informacji o zawarciu umowy.
§3
Wyl^czenia

1. Regulamin nie ma zastosowania do Zamowien:
a. do dostawy uprawnieh do emisji do powietrza gazow cieplarnianych i innych
substancji jednostek poswiadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji w
rozumieniu przepisow o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazow
cieplarnianych i innych substancji,
'b. na ushigi arbitrazowe i pojednawcze,
c. nabycia wlasnosci nieruchomosci

oraz

innych praw

do nieruchomosci, w

szczegolnosci dzierzawy i najmu,
d. sponsoringowych,

b^dqcych Zamowieniami

niepublicznymi,

polegaja^cych

w

szczegolnosci na wspotfmansowaniu lub fmansowaniu konferencji naukowych,
seminariow,

sympozjow

oraz

innych

wydarzen

spofecznych,

sportowych,

kulturalnych i naukowych itp.,
e. na ushagi hotelowe i restauracyjne b^da^ce Zamowieniami niepublicznymi zwiazane z
finansowaniem

lub wspotfinansowaniem konferencji naukowych,

sympozjow oraz innych wydarzeri spotecznych, sportowych,

seminariow,

kulturalnych i

naukowych,
f.

kiedy mozliwe jest udzielenie Zamowienia niepublicznego na dostawy na szczegolnie
korzystnych warunkach w zwiazku z likwidacja^ dziatalnosci innego podmiotu,
poste_powaniem egzekucyjnym albo upadtosciowym,

g. zakupu ushig komunalnych,
h. zamowieri udzielanych w sytuacji awarii,
i.

na ushigi i produkty bankowe oraz fmansowe o wartosci nie przekraczaja_cej
rownowartosc kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
Ustawy, z zastrzezeniem, iz wybor wykonawcy nastajsi z zachowaniem zasad
konkurencyjnosci,

j.

ushig finansowych zwiajzanych z emisja^ sprzedaz% kupnem lab transferem papierow
wartosciowych lub innych instrumentow finansowych, w szczegolnosci zwi^zanych z

transakcjami majajsymi na celu uzyskanie dla Zamawiaj a_cego srodkow pieni?znych
lub kapitaha.
2. Zarz^d Spolki moze podja^c decyzje. o zastosowaniu niniejszego Regulaminu przy
Zamowieniach, o ktorych mowa w ust. 1.

ROZDZIAL 2. POSTANOWIENIA WSPOLNE DLA POSTEPOWAN ZAKUPOWYCH

§4
Zasady prowadzenia post$powan zakupowych
1. Zamawiajajsy prowadzi Post?powanie zakupowe przy pomocy lub za posrednictwem
Organizatora poste_powania.
2. Kierownik Zamawiaj a^cego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie Post?powania
zakupowego.
3. Uczestnikami

Post?powania

zakupowego

sq.

Kierownik

Zamawiaj a^cego,

Inicj ator

postepowania oraz Organizator post?powania.
4. Organizator postejDowania prowadzi Post?powanie zakupowe przy pomocy Komisji
Przetargowej, chyba ze Zamawiajaj:y postanowi inaczej.
5. Komisja Przetargowa jest zespolem pomocniczym Kterownika Zamawiaj%cego. Zasady, sktad
i tryb pracy Komisji Przetargowej okresla Rozdziat 5 Regulaminu.
6. Jezeli w Regulaminie jest mowa o kwotach wyrazonych w EURO, kwoty te przelicza si? na
zlote po kursie okreslonym zgodnie z obowia^zujaj:ymi przepisami Ustawy na potrzeby
ustalania wartosci Zam6wienia.

§5
Planowanie zakupow
1. Plan Zakupow zawierajajsy zestawienie Zamowien planowanych do udzielenia w roku
kalendarzowym przez poszczeg61ne jednostki organizacyjne Zamawiajajsego sporzajdza si?, w
granicach i na podstawie planu fmansowego Zamawiaja_cego, na dany rok kalendarzowy.
2. Plan Zakupow zawiera informacje na temat planowanych Zamowien, ktorych wartosc
przekracza rownowartosc w ztotych polskich kwoty 14.000 EURO, z zastrzezeniem
przypadkow, gdy Zamawiaja^cy zdecyduje, ze niniejszy Regulamin stosuje si? rowniez do
Zamowien o nizszej wartosci, wowczas Plan Zakupow powinien zawierac takze informacje o
Zamowieniach, ktorych wartosc nie przekracza kwoty 14.000 EURO.
3. Plan Zakupow sporzajiza si? zgodnie ze wzorem stanowia_cym Zala_cznik nr 3 do Regulaminu.

4. W celu przygotowania Planu Zakupow Inicjator post?powania jest zobowi^zany do
przygotowania zgioszen do Planu Zakupow i podania w zgloszeniu informacji wymaganych
we wzorze.
5. Opracowanie Planu Zakupow OPEC Sp. z o. o. na podstawie indywidualnych zgloszen
Inicjatora post^powania nalezy do Dziahi Obshagi Przedsi?biorstwa.
6. Plan Zakupow OPEC Sp. z o. o. po jego opracowaniu zatwierdza Zarzajd.
7. W okresie realizacji Plan Zakupow OPEC Sp. z o. o. moze bye aktualizowany.
§6
Przygotowanie Post^powania zakupowego

1. Czynnosci przygotowania Post?powania zakupowego wykonuje Inicjator post?powania,
Organizator post^powania lub Komisja Przetargowa.
2. Inicjator poste_powania jest odpowiedzialny w szczegolnosci za okreslenie i opis przedmiotu
Zamowienia oraz sposob wykonania Zamowienia.
3. W przypadkach uzasadnionych specjalistycznym charakterem dostaw obje_tych Zamowieniem
Inicjator post?powania w uzgodnieniu z Organizatorem post?powania sporzajdzi analizy
techniczno-ekonomiczne.
4. Organizator post?powania jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie
Post^powania zakupowego w sposob zgodny z przepisami Ustawy i postanowieniami
Regulaminu, w szczegolnosci w sposob zapewniaja_cy zawieranie Uraow zakupowych na
warunkach rynkowych, bez szkody dla interesow gospodarczych Zamawiajajcego.
5. Zakazuje si? dzielenia Zamowienia na cz^sci lub zanizania jego wartosci w celu uniknie_cia
stosowania przepisow Ustawy lub Regulaminu.
6. Do szacowania wartosci Zamowienia oraz opisu przedmiotu Zamowienia w Poste_powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego stosuje si? przepisy Ustawy.
7. Wartoscia^szacunkow% Zamowienia w Post^powaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego
jest calkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarow i ushig,
ustalone przez Orgamzatora poste_powania z nalezyta^ starannoscia_. Organizator post?powania
zobowiazany jest sprawdzic aktualnosc podstaw wyceny przyje_tych dla ustalenia wartosci
szacunkowej Zamowienia, jezeli od sporzajdzenia Wniosku zakupowego min^lo wi^cej niz
trzy miesia^ce.
8. W Post^powaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego kryteria oceny ofert mogq. dotyczyc
wlasciwosci Wykonawcy, w szczegolnosci jego doswiadczenia, wiarygodnosci ekonomicznej
i finansowej.

9. Post?powanie Zakupowe rozpoczyna si? na podstawie Wniosku zakupowego.

§7
Wniosek Zakupowy
1. Inicjator postejjowania sporzadza Wniosek Zakupowy zgodnie ze wzorem stanowiacym
Zalacznik nr 2 do Regulaminu i przedklada go do Organizatora Postejxwania.
2. Wniosek zakupowy niekompletny lub niezgodny z Regulaminem zwraca sie. Inicjatorowi
poste_powania.
§8
Obowiqzki uczestnikow Post^powania zakupowego

1. Uczestnicy Poste_powania zakupowego odpowiadaja^ za wykonywanie w toku przygotowania i
prowadzenia poste.powania czynnosci przewidzianych w Regulaminie.
2. Uczestnicy Post?powania zakupowego wykonuja^ czynnosci, dzialajac zgodnie z podziatem
kompetencji i odpowiedzialnosci, ktory okresla Zaiacznik nr 1 do Regulaminu.
3. Zgodnie z Zafacznikiem nr 1 do Regulaminu Kierownik Zamawiaj^cego wykonuje w
Post^powaniu zakupowym nast^pujace czynnosci:
a. powohij e i zmienia skiad Komisj i Przetargowej,
b. zatwierdza tryb, w jakim ma bye prowadzone Postejpowanie zakupowe i kryteria
oceny ofert,
c. wyklucza Wykonawcow i odrzuca oferty w post?powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego,
d. akceptuje wyborNajkorzystniejszej Oferty, tresc wynegocjowanej Umowy zakupowej
lub uniewaznia post?powanie3
e. zatwierdza protokol z post^powania.

§9
Komunikacja w Post^powaniu zakupowym
1. Wszelkie dokumenty,

oswiadczenia, wyjasnienia i

zawiadomienia

sktedane

przez

Organizatora Post^powania i Wykonawcow w toku Postepowania zakupowego wymagaja^
zachowania formy pisemnej.
2. Za zachowanie formy pisemnej z zastrzezeniem przepisow Ustawy uznaje si? rowniez
wykorzystanie faksu lub drogi elektronicznej, chyba ze Organizator Poste.powania postanowi
inaczej.
3. Oswiadczenia, dokumenty, wyjasnienia lub zawiadomienia przekazane za pomoca^ faksu lub
drog^. elektroniczna_ uwaza si? za ztozone w terminie, jezeli ich tresc dotarta do adresata przed
uprywem wskazanego terminu.

§10
Ogtoszenia w Post^powaniach zakupowych

1. Ogtoszenia w Postejx>waniu o udzielenie zamowienia publicznego sporzajdza i zamieszcza si?
na zasadach okreSlonych w przepisach Ustawy.
2. W PostejDOwaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego Organizator Postepowania
zamieszcza

Ogioszenie

o

Zamowieniu

niepublicznym

na

stronie

internetowej

Zamawiaja_cego. Ogloszenie o Zamowieniu niepublicznym zawiera co najmniej:
a. nazw? i adres Zamawiaja_cego,
b. okreslenie trybu udzielenia Zamowienia niepublicznego,
c. okreslenie przedmiotu Zamowienia niepublicznego, z podaniem informacji o
mozliwosci sktadania Ofert cz^sciowych,
d. wymagany termin realizacji Zamowienia niepublicznego,
e. opis warunkow udziahi w poste_powaniu oraz sposob dokonywania oceny spehiienia
tych warunkow,
f.

informacj? o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja. dostarczyc wykonawcy w
celu potwierdzenia spemienia warunkow udziahi w post^powaniu,

g. kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia,
h. informacj^ o przewidywanych zamowieniach uzupetniaja^cych,
i. jezeli Zamawiaja^cy dopuszcza ich skladanie, informacj? o mozliwosci zlozenia Ofert
wariantowych,
j.

jezeli Zamawiaja^cy wymaga wniesienia wadium, wymagania dotycza_ce wadium,

k. termin zwia^zania Ofertaj w przypadku przetargu nieograniczonego,
1.

zastrzezenie o mozliwosci uniewaznienia post?powania bez podania przyczyn

m. jezeli Zamawiajaj:y wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wymagania dotycza^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
n. informacje o przewidywanym wyborze Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem
negocjacji handlowych.
3. Kierownik Zamawiajajsego na wniosek Organizatora post?powania moze podjajS decyzj? o
zamieszczeniu Ogloszenia o Zamowieniu niepublicznym w:
a. dzienniku o zasi^gu ogolnopolskim lub lokalnym,
b. miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiaja_cego.
4. Organizator Postej>owania moze bezposrednio poinformowac o wszcz?ciu Post^powania o
udzielenie zamowienia niepublicznego znanych sobie wykonawcow, ktorzy w ramach
prowadzonej dzialalnosci swiadczq. dostawy, ushigi lub roboty budowlane be/lace
przedmiotem Zamowienia niepublicznego.
5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si? odpowiednio do post?powan prowadzonych w
trybie przetargu nieograniczonego.

§11

Wadium
1. W post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego wadium wymaga si? na zasadach
okreslonych w przepisach Ustawy.
2. W post?powaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego mozna wymagac wniesienia przez
Wykonawcow wadium, na zasadach okreslonych ponizej.
3. Wysokosc wadium okresla si? do 3% wartosci szacunkowej Zamowienia niepublicznego.
4. Wadium moze bye wniesione w nast?pujajsych formach: piem'ajdzu, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej i por?czeniu bankowym.
5. Zamawiajajsy zwraca wadium, gdy:
a. uplynaj: terrain zwiajzania oferta^
b. post?powanie

zostalo

uniewaznione

i uplynaj

termin

wnoszenia

srodkow

odwolawczych,
c. zawarto Umow? zakupowa^
d. Wykonawca zwrocit si? do niego w tym zakresie z wnioskiem w sytuacji, gdy:
-

wycofal ofert? przed uplywem terminu skfedania ofert, lub

-

zostal wykluczony z post?powania, lub

-

ktorego Oferta zostaia odrzucona,

6. Zlozenie wniosku o zwrot wadium powoduje utrat? prawa do wniesienia protestu.
7. Zamawiaja^cy moze zatrzymac wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla si? od zawarcia
Umowy zakupowej, odmowil podpisania Umowy Zakupowej.
8. Organizator Post?powania okresla sposob wniesienia i zwrot wadium oraz jego zatrzymania w
SIWZ.
§12
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego SIWZ sporza^dza si? na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy.
2. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego SIWZ zawiera co najmniej:
a. nazw? oraz adres Zamawiaja_cego,
b. tryb udzielenia Zamowienia niepublicznego,
c. nazw? i opis przedmiotu Zamowienia niepublicznego,
d. opis cz?s"ci Zamowienia niepublicznego, jezeli Zamawiaja^cy dopuszcza skJadanie
Ofert cz?sciowych,
e. informacje. o przewidywanych zamowieniach uzupemiaj^cych,
f. jezeli Zamawiaja_cy dopuszcza ich skJadanie, infonxiacj^ o mozliwosci ziozenia Ofert
wariantowych,

g. termin wykonania Zamowienia niepublicznego,
h. opis warunkow udziahi w Post?powaniu o udzielenie Zamowienia niepublicznego
oraz opis sposobu dokonywania oceny speiniania tych warunkow,
i.

informacj? o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja, dostarczyc Wykonawcy w
celu potwierdzenia spehiienia warunkow udziatu w Post?powaniu o udzielenie
Zamowienia niepublicznego,

j.

wymagania stawiane podwykonawcom oraz zajdanie wskazania przez Wykonawc? w
Ofercie cze_sci Zamowienia niepublicznego, ktorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom wraz z podanie nazw podwykonawcow,

k. informacj?

o

Wykonawcami

sposobie

porozumiewania

si?

Organizatora

oraz przekazywania zawiadomieri,

Post?powania z

wyjasnien,

oswiadczeri i

dokumentow,
L

wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami,

m. jezeli Zamawiajajsy wymaga wniesienia wadium, wymagania dotycza_ce wadium,
n. termin zwiajzania Oferta,
o. opis sposobu przygotowania Ofert,
p. informacj?

o mozliwosci zastrzezenia dokumentow

stanowia,cych

tajemnic?

przedsi^biorstwa Wykonawcy, w formie umozliwiaja_cej zachowanie ich poufhosci
wraz

z

oswiadczeniem

na

pismie,

ktore

informacje

stanowia_

tajemnic?

przedsi^biorstwa, a co za tym idzie nie mog%byc ogohlie udost^pnione,
q. miejsce oraz termin sktadania i skladania Ofert,
r.

opis sposobu obliczania Ceny,

s. opis kryteriow, ktorymi Zamawiajapy b?dzie si? kierowal przy wyborze Oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny Ofert,
t,

jezeli Zamawiajaj:y wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wymagania dotyczaj3e zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

u. IPU, ktore zostana^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie Zamowienia,
albo projekt umowy, jezeli Zamawiaja_cy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim
Umow? zakupowa^ na takich warunkach,
v, pouczenie o srodkach odwolawczych przyshigujajsych

Wykonawcy w toku

post?powania o udzielenie Zamowienia niepublicznego,
w. zastrzezenie o mozliwosci uniewaznienia post^powania bez podania przyczyn,
x. jezeli przewiduje si? negocjacje handlowe, o ktorych mowa w § 14 ust.3 — informacje,
o tej okolicznosci,
y. zastrzezenie, ze w zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje si? postanowienia
Regulaminu i kodeksu cywilnego.

3. W SIWZ Organizator post^powania okresla, w jaki sposob Wykonawcy powinni potwierdzic
spehiianie wymagan Zamawiajacego, co do przedmiotu Zamowienia i sposobu jego
wykonania, w szczegolnosci poprzez wskazanie, jakie certyfikaty lub swiadectwa
potwierdzajace jakosc lub parametry przedmiotu Zamowienia

Wykonawca powinien

przedstawic wraz z Oferta_.
4. W przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamowienia na wniosek Inicjatora post^powania,
Organizator postejpowania moze ograniczyc zakres informacji podawanych w SIWZ, o
ktorych mowa w ust. 2 powyzej.
§13
Terminy

1. W Post?powaniu o udzielenie Zamowienia publicznego terminy organizator postejx>wania
ustala na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy.
2. W Post^powaniu o udzielenie Zamowienia niepublicznego termin zwiazania Oferta, nie
powinien bye krotszy niz 30 dni od uplywu terminu skladania Ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upiywem terminu zwiazania Oferta,, Organizator
post?powania moze zwrocic si§ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedhizenie terminu
zwiazania Ofertq_. Wykonawca moze przedhizyc termin zwiazania Oferta^ z wlasnej
inicjatywy.
4. Przy wyznaczaniu terminu skladania Ofert nalezy uwzgl^dnic czas niezb^dny na ich
przygotowanie, przy czym terminy te nie powinny bye krotsze niz 3 dni robocze, odpowiednio
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Ogloszenia o Zamowieniu niepublicznym,
przekazania zaproszenia do negocjacji lub skiadania Ofert.
ROZDZIAL 3. POST^POWANIE O UDZIELENIE ZAM^WDENIA NIEPUBLICZNEGO
§14
Tryby Postepowauia o udzielenie zamowienia niepublicznego

1. Trybami w Postejiowaniu o udzielenie Zamowienia niepublicznego sa_:
a. przetarg nieograniczony,
b. negocjacje,
c. zapytanie o cen?,
d. zamowienie z wolnej r^ki.
2. Podstawowymi trybami sa_: przetarg nieograniczony i negocjacje. Postej>owanie w trybie
zapytania o cen? lub zamowienia z wolnej r^ki przeprowadza si? tylko w przypadkach
okreslonych w Regulaminie. Wybor kazdego z trybow powinien zostac poprzedzony analizq.
pod wzgl?dem merytorycznym, formalno - prawnym i ekonomicznym.

3. Jezeli post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji i
zapytania o cen? Komisja Przetargowa po przeprowadzeniu oceny Ofert w celu wyboru
Najkorzystniejszej Ofert moze dodatkowo przeprowadzid negocjacje handJowe, jezeli zostaJo
to przewidziane w ogloszeniu o Zamowieniu niepublicznym, SIWZ lub zaproszeniu do
negocjacji.
4. Do negocjacji handlowych, o ktorych mowa w ust.3 powyzej, zaproszeni zostana_ ci
Wykonawcy, ktorych Oferty uzyskaja_ najwyzsza_ ocene^ punktow%. Negocjacje powinny bye
prowadzone

z zachowaniem

zasady uczciwej konkurencji

i rownego traktowania

Wykonawcow i nie moga^ prowadzic do istotnej zmiany przedmiotu i warunkow realizacji
zamowienia be_dacych podstawa^ ziozenia Oferty.
5. Negocjacje handlowe prowadzone z Wykonawcami maja_charakter poufhy.
§15
Przetarg nieograniczony
1. Przetarg nieograniczony moze miec zastosowanie do kazdego Post^powania o udzielenie
Zamowienia niepublicznego.
2. Zamawiaja_cy

wszczyna

Post^powanie

o

udzielenie

Zamowienia

niepublicznego

zamieszczajajs Ogioszenie o Zamowieniu oraz SIWZ na stronie internetowej Zamawiajaj:ego.
§16
Negocjacje
1. Negocjacje moga_ miec zastosowanie do kazdego Postejpowania o udzielenie Zamowienia nie
publicznego.
2. Negocjacje to tryb udzielenia Zamowienia nie publicznego, w kt6rym Organizator
post?powania negocjuje warunki realizacji Zamowienia z zaproszonymi Wykonawcami, a
nast?pnie zaprasza ich do skJadania Ofert.
3. Organizator post^powania wszczyna post^powanie w trybie negocjacji przekazuja_c wybranym
przez siebie Wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
4. Do udziahi w negocjacjach

zaprasza si? taka^ liczb? Wykonawcow, ktora gwarantuje

zachowanie konkurencji, nie mniejsza_ niz 5. W uzasadnionych przypadkach, Organizator
postepowania moze podja_c decyzj? o zaproszeniu do udziahi w negocjacjach mniejszej liczby
Wykonawcow.
5. Wszelkie wymagania, wyjasnienia i informacje, a takze dokumenty i oswiadczenia zwiazane z
negocjacjami sa^dostarczane Wykonawcom na rownych zasadach.
6. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami maj% charakter poufhy.
7. Komisja Przetargowa moze zdecydowac, ze przed zaproszeniem do negocjacji Wykonawcy
b?da_ zobowiajzani do ziozenia ofert wst^pnych.

8. Zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej:
a. nazw? i adres Zamawiajajsego,
b. okreslenie trybu udzielenia Zamdwienia niepublicznego,
c. nazw? i opis przedmiotu Zamowienia niepublicznego,
d. wymagany termin realizacji Zamowienia niepublicznego,
e. miejsce i termin negocjacji,
f.

opis potrzeb i wymagan Zamawiajajsego okreslonych w sposob umozliwiaj^cy
przygotowanie si$ Wykonawcow do udziahi w negocjacjach lub zJozenie oferty
wstejmej, jezeli taka jest wymagana,

g. inne istotne informacje dotyczajse prowadzonego Postepowania o udzielenie
Zamowienia niepublicznego,
h. zastrzezenie o mozliwosci uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn.
9. Po przeprowadzeniu negocjacji Organizator post^powania zaprasza Wykonawcow, z ktorymi
prowadzii negocjacje ,do ztozenia Ofert oraz przesyta im SIWZ.
10. Organizator post^powania moze przed zaproszeniem do skladania Ofert dokonac zmian
dotyczajsych przedmiotu Zamowienia niepublicznego, warunkow udziahi w post?powaniu
oraz sposobu ich oceny, kryteri6w oceny Ofert oraz ich znaczenia, jak rowniez IPU albo
projektu umowy okreslonych w zaproszeniu do negocjacji.
§17
Zapytanie o cene

1. Zapytanie o cen? jest trybem udzielenia Zamowienia niepublicznego, w ktorym Organizator
poste_powania kieruje do wybranych przez siebie Wykonawcow zaproszenie do skladania
Ofert.
2. Tryb zapytania o cen? mozna zastosowac, jezeli przedmiotem post^powania sa_ dostawy,
ushigi lub roboty budowlane powszechnie dost^pne o ustalonych standardach jakosciowych.
3. Organizator postejpowania wszczyna postepowanie w trybie zapytania o cen?, zapraszaja^c do
skladania Ofert tak% liczb^ Wykonawcow, ktora zapewnia konkurencje., nie mniej niz 5 i
przekazujajs im SIWZ. W uzasadnionych przypadkach, Organizator post^powania moze
podjaj5 decyzj? o zaproszeniu do skladania Ofert mniejszej liczby Wykonawcow.

§18
Zamowienie z wolnej reki
1. Zamowienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamowienia, w ktorym Zamawiaja_cy udziela
Zamowienia niepublicznego po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca^.
2. Wybor trybu zamowienia z wolnej r?ki powinien bye poprzedzony wykonana^ przez
Organizatora

post^powania

z

nalezyta^

starannosciq.

i

dbalosci%

o

uzyskanie

najkorzystniejszych efektow ekonomicznych, analizq. przeslanek zastosowania tego trybu
okreslonych w ust. 3 ponizej.
3. Tryb zamowienia z wolnej re,ki moze bye zastosowany do:
a. udzielania zamowien okreslonych w art, 138a Ustawy, w tym w szczegolnosci zakupu
energii cieplnej,
b. ushig hotelowych, restauracyjnych, prawniczych, w zakresie ochrony, szkoleniowych,
zdrowotnych, socjalnych, w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
c. usfug pocztowych i telekomunikacyjnych,
d. do dostaw using lub robot budowlanych, ktore moga^ bye swiadczone tylko przez
jednego Wykonawce^
e. ze wzgl^du na wyjatkowa_ sytuacj? niewynikaja_ca^ z przyczyn lezajsych po stronie
Zamawiaj^cego, ktorej Zamawiajacy nie mogJ przewidziec, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamowienia niepublicznego,
f.

kiedy prowadzone kolejno postejxwania o udzielenie Zamowienia, z ktorych co
najmniej jedno prowadzone bylo w trybie podstawowym, zostary uniewaznione, a
pienvotne warunki zamowienia nie zostaly w istotny sposob zmienione,

g. w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy usJug, dostaw lub robot
budowlanych zamowien dodatkowych, nie obj^tych zamowieniem podstawowym i
nie przekraczaja_cych lacznie 50% wartosci realizowanego Zamowienia, niezb^dnych
do jego prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie staJo si^ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
h. zakupu specjalistycznych maszyn i urzatlzen wyprodukowanych w oparciu o nowe
rozwiazania techniczne i technologiczne, celem sprawdzenia w ramach programu
pilotazowego lub testu m. In. Ich funkcjonalnosci i mozliwosci ich zastosowania.
4. Organizator Post?powania zaprasza do udziahi w Post^powaniu o udzieleniu zamowienia
niepublicznego Wykonawcy przekazujac Zaproszenie, zawierajace co najmniej:
a. nazw? i adres Zamawiaja^cego,
b. okreslenie trybu udzielenia Zaraowienia niepublicznego,

i

c. nazwe i opis przedmiotu Zamowienia niepublicznego,
d. wymagany termin realizacji Zamowienia niepublicznego,
e. miejsce i termin negocjacji,
f.

opis potrzeb i wymagan Zamawiajacego okreslonych w sposob umozliwiajq.cy
przygotowanie si? Wykonawcow do udziahi w negocjacjach,

g. informacj? o oswiadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawca zobowiazany b?dzie
dostarczyc w odpowiedzi na Zaproszenie w celu potwierdzenia spelnienia warunkow
udziahi w Post^powaniu o udzielenie Zamowienia niepublicznego,

h. inne istotne informacje dotyczajse prowadzonego Post?powania o udzieienie
Zamowienia niepublicznego,
i.

IPU, ktore zostana,wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie Zamowienia
niepublicznego, albo projekt umowy, b^dajce podstaw^prowadzenia negocjacji,

j.

zastrzezenie o mozliwosci uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn.
§19
Warunki udzialu Wykonawcow w postepowaniu

1. W Postepowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego rnogq. ubiegac si? Wykonawcy,
ktorzy;
a. posiadaja^ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakJadaja, obowiazek posiadania takich uprawnien,
b. posiadaja_ niezb?dna^ wiedze_ i doswiadczenie oraz dysponuja.

potencjaiem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia,
c. znajduj^ si^ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja^cej wykonanie
Zamowienia.
2. Zamawiaja^cy moze dopuscic do udziahi w Postepowaniu o udzielenie Zamowienia
niepublicznego Wykonawcow wspolnie ubiegaja_cych si§ no udzielenie zamowienia
(Konsorcjum); przepisy dotycza^ce Wykonawcy stosuje si? odpowiednio. Wykonawcy,
wchodza_cy w sklad Konsorcjum, ponosza^ solidarn^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
3. Zamawiajajsy moze wyrazic zgod? na powierzenie wykonania Zamowienia niepublicznego
podwykonawcom, jezeli nie naruszy to interesu Zamawiajajiego; w szczegolnosci gdy
zamowienie dotyczy robot budowlanych, nalezy zabezpieczyc interes Zamawiaja_cego w
swietle przepisow obowiajzuja^cego prawa, m. In. Art. 6471 KC.
§20
Dokumenty potwierdzajqce spelnienie pneez Wykonawcow warunkow udzialu w postepowaniu
1. Wykonawcy sa_ zobowia_zani do ztozenia oswiadczenia o spehiieniu warunkow udziahi w
post^powaniu, okreslonych w § 19 Regulaminu.
2. W celu porwierdzenia , ze Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej
dziaJalnosci lub czynnosci, Organizator post^powania, stosownie do przedmiotu Zamowienia
niepublicznego, moze za_dac nast?puja_cych dokumentow:
a. aktualnego odpisu z wJasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi?cy
przed upiywem terminu skladania wnioskow/Ofert,

b. koncesji, zezwolenia lub Hcencji, jezeli ustawy nakladajq. obowiazek posiadania na
podje_cie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obje_tym przedmiotem zamowienia
niepublicznego,
c. dokumentow stwierdzajajsych, ze osoby, ktore be,da_ wykonywac Zamowienie
niepubliczne, posiadaja_ wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja^ obowi^zek
posiadania takich uprawnien,
d. aktualnych zaswiadczen wlasciwego naczelnika urz§du skarbowego oraz wtasciwego
oddziahi ZUS lub KRUS potwierdzajqcych nie zaleganie z oplacaniem podatkow,
optat oraz skJadek lub zaswiadczen, ze uzyskaj przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych piatnosci — wystawionych nie wczesniej
niz 3 miesia^ce przed terminem skladania wnioskow/Ofert,
e. innych dokumentow niezb^dnych dla przeprowadzenia post^powania, jezeli jest to
uzasadnione z uwagi na charakter Zamowienia niepublicznego.
3. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezb^dna. wiedz^ i doswiadczenie oraz
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia
niepublicznego, Organizator post^powania moze zajdac nast^pujajsych dokumentow:
a. wykazu niezb^dnych do wykonania zamowienia Srodkow, narz^dzi i urzajizen, jakimi
dysponuje Wykonawca,
b. wykazu osob i podmiotow, ktore b^da^ wykonywac Zamowienie niepubliczne lub be_dq_
uczestniczyc w jego wykonaniu, wraz z informacjami na temat ich doswiadczenia i
kwalifikacji.

Na

potwierdzenie

posiadanego

doswiadczenia

i

kwalifikacji

Zamawiajqcy moze za_dac przedlozenia stosownych dokumentow na t? okolicznosc,
c. wykazu wykonanych w okresie co najmniej pie_ciu ostatnich lat robot budowlanych,
odpowiadajajsych swoim rodzajem i wartosciq. robotom budowlanym stanowia^cym
przedmiot Zamowienia niepublicznego, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, daty i
miejsca wykonania oraz odbiorcow,
d. wykazu wykonanych w okresie co najmniej trzech ostatnich lat dostaw lub ustug, z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorcow,
e. dokumentow potwierdzaja_cych nalezyte wykonanie dostaw, ushig lub robot
budowlanych, o ktorych mowa w ust. 3 lit c i d,
f.

innych dokumentow niezb^dnych dla przeprowadzenia postepowania, jezeli jest to
uzasadnione z uwagi na charakter Zamowienia niepublicznego.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i fmansowej
zapewniajajsej wykonanie Zamowienia niepublicznego, Organizator post^powania, stosownie
do przedmiotu zamowienia, moze zajiac nast§puj%cych dokumentow:

a. dokumentow okreslaja_cych obrory, zysk oraz zobowia^zania i naleznosci — za okres nie
dhizszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - za ten okres,
b. informacji banku, w ktorym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzajacej
wysokosc posiadanych srodkow fmansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy,
wystawionej nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed terminem skladania wnioskow/Ofert,
c. polisy lub innego dokumentu potwierdzaja_cego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,
d. innych dokumentow niezb?dnych dla przeprowadzenia post?powania, jezeli jest to
uzasadnione z uwagi na charakter Zamowienia niepublicznego.
5. Dokumenty sklada si? w formie oryginahi lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez Wykonawcy.
6. Organizator Postejiowania moze za_dac przedstawienia umowy regulujajsej wspolprac?
podmiotow wspolnie ubiegaj%cych si? o udzielenie Zamowienia (umowa konsorcjum).

ROZDZIAL 4. CZYNNOSCIW POST^POWANTU PRZETARGOWYM
§21
Wyjasnienie treset Ogloszenia o Zamowieniu lub SIWZ

1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do wyjasniania tresci SIWZ stosuje si?
przepisy Ustawy.
2. W Postejpowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego, jezeli wptynie zapytanie dotyczaj:e
tresci Ogtoszenia o Zamowieniu lub SIWZ, Komisja Przetargowa ustala tresc wyjasnien.
Komisja Przetargowa moze podja^c decyzj? o nie udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, w
przypadku gdy prosba o udzielenie wyjasnien wplyn?}a na mniej niz 3 dni przed terminem
otwarcia Ofert.
3. Organizator Post?powania przekazuje tresc wyjasnienia do SIWZ jednoczesnie wszystkim
Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, z pouczeniem, ze
wyjasnienie SIWZ jest dla nich wiazace.
4. Organizator Post?powania publikuje tresc wyjasnienia do Ogloszenia o Zamowieniu
niepublicznym na stronie internetowej, na ktorej zamieszczono Ogioszenie o Zamowieniu
niepublicznym.
5. Przewodnicza^cy Komisji moze zwolac zebranie wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotycza^cych tresci SIWZ. Zgtoszone na zebraniu pytania (bez podania zrodla)
wraz z odpowiedziami stanowia^ informacj?, ktora_ przekazuje si? niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktorzy otrzymali SIWZ.

§22
Modyfikacja Ogloszenia o Zamowieniu lub SIWZ
1. W Poste.powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do modyfikacji tresci SIWZ stosuje si?
przepisy Ustawy.
2. Przed uplywem terminu skladania Ofert, Komisja Przetargowa moze podjac decyzj? o
wprowadzeniu modyfikacji tresci Ogtoszenia o Zamowieniu nie publicznym lub SIWZ
uwzgle.dniajajs czas niezbedny do wprowadzenia zmian i moze przedhizyc termin skladania
Ofert.
3. Organizator postepowania niezwlocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom informacj? o
modyfikacji SIWZ, z pouczeniem, ze modyfikacja jest dla nich wialqca.
4. Organizator post^powania publikuje na stronie internetowej, na ktorej zamieszczono
Ogloszenie o Zamowieniu niepublicznym informacj? o modyfikacji Ogloszenia z pouczeniem,
ze modyfikacja Ogloszenia o Zamowieniu niepublicznym jest dla nich wiaza^ca.

§23
Otwarcie Ofert
1. W Procedurze udzielenia zamowienia publicznego do otwarcia ofert stosuje si§ przepisy
Ustawy.
2. W Procedurze udzielenia zamowien niepublicznych Przewodniczajsy Komisji Przetargowej
zobowiajzany jest, podczas otwarcia Ofert, w szczegolnosci:
a. zapewnic, aby otwarcie ofert byio jawne,
b. zapewnic, aby otwarcie ofert bylo protokolowane i zala^czono do protokohi list?
obecnosci osob obecnych przy otwarciu ofert,
c. zapewnic, aby otwarcie ofert nastajnlo w miejscu i terminie zgodnym z informacjaj
jak^-przekazano wykonawcom,
d. bezposrednio przed otwarciem kazdej z ofert sprawdzic i okazac obocnym na otwarciu
stan zabezpieczenia ofert,
e. zapewnic, aby oferty zlozone po uplywie terminu do ich skladania nie byry otwierane,
f.

po otwarciu kazdej z ofert podac nastepujajse informacje zawarte w ofercie:
i.

nazwe^ (firm?) oraz adres wykonawcy,

ii.

cen? oferty,

iii.

termin wykonania zamowienia,

iv.

okres gwarancji,

v.

warunki platnosci zawarte w ofercie,

vi.

a jezeli do oceny ofert stosowane b?da_ inne kryteria procz ceny, takze
informacje odnosza_ce si? do tych kryteriow.

g. Zal^czyc do protokohi ewentualne pisemne oswiadczenia ztozone przez osoby
uczestnicza^ce w otwarciu ofert, a odnosza.ce si? do procedury otwarcia,
3. Postanowienia ust. 2 lit. a. stosuje si? jedynie wowczas, gdy tak postanowiono w SIWZ,
Zaproszeniu do negocjacji lub Zaproszeniu do skladania Ofert.
4. Komisja Przetargowa przeprowadza otwarcie ofert w terminie i miejscu okreslonym w SIWZ,
Zaproszeniu do negocjacji lub Zaproszeniu do skladania Ofert.
5. Oferty ztozone po terminie sktadania ofert zwraca si? Wykonawcom bez otwierania, po
uptywie terminu na wniesienie protestu.
§24
Wykluczenie Wykonawcy
1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do wykluczenia Wykonawcow
stosuje sie_ przepisy Ustawy.
2. W Poste_powaniu o udzielenie zamowienia nie publicznego Komisja Przetargowa moze
zdecydowac o wykluczeniu z Post?powania o udzielenie zamowienia niepublicznego:
a. Wykonawcow, ktorzy znajduja_ si? w sporze z OPEC Sp. z o. o., w szczegohiosci,
jezeli spor dotyczy dostaw, ushig lub robot budowlanych wykonywanych przez
danego Wykonawc? na rzecz OPEC Sp. z o. o.,
b. Wykonawcow, ktorzy w ci^gu ostatm'ch trzech lat przed wszcz?ciem post?powania
wykonali z nienalezyta^ starannoscia^ zamowienia udzielone im przez Zamawiajajsego,
c. Wykonawcow, ktorzy nie ztozyli wymaganych dokumentow, oswiadczen lub nie
spemili innych wymagan koniecznych dla udziahl w post?powaniu okreslonych przez
Zamawi aj ajcego,
d. Wykonawc6w, ktorych upadlosd bajdz likwidacj? ogioszono, lub w stosunku do
ktorych wszcz?to post?powanie upadtosciowe bajdz likwidacyjne,
e. Wykonawcow, ktorzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim post?powania o
popefeiienie przest^pstwa nie daj% r?kojmi nalezytego wykonania zamowienia.
3. Wykonawc? nie zaproszonego do skladania ofert traktuje si? jak wykluczonego z udziahi w
post?powaniu.
§25
Wyja&nienie i uzupelnienie tresci Oferty
1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do wyjasniania i uzupemiania tresci
Oferty stosuje si? przepisy Ustawy.
2. Komisja Przetargowa moze wezwad Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zfozyli
oswiadczen lub dokumentow wskazanych w tresci Ogioszenia o Zamowieniu niepublicznym,

zaproszeniu do negocjacji lub SIWZ, lub ziozyli dokumenty i oswiadczenia zawierajajse bl?dy,
do ich uzupemienia w wyznaczonym terminie.
3. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
a. oczywiste omyJki pisarskie,
b. oczywiste omylki rachunkowe, z uwzgl?dnieniem konsekwencj i rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omytki polegaja_ce na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujajse istotnych
zmian w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajaj: o tym Wykonawc?, ktorego ofert zostaia poprawiona.
4. W toku badania i oceny Ofert Komisja Przetargowa moze za_dac od Wykonawcow wyjasnien
dotyczqcych tresci zlozonych ofert oraz zlozonych oswiadczeri lub dokumentow.
5. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, o ktorych mowa w §14 ust. 4 Komisja
Przetargowa za_da ztozenia przez Wykonawcow pisemnego potwierdzenia wynegocjowanych
warunkow.

§26
Odrzucenie Oferty
1. W Poste.powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do odrzucenia Ofert stosuje si§
przepisy Ustawy.
2. W post^powaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego Komisja Przetargowa moze
zdecydowac o odrzuceniu Oferty, jezeli;
a. jej tresc nie odpowiada wymaganiom okreslonym w tresci SIWZ,
b. zawiera razajso niska^ cen^ wykonania przedmiotu Zamowienia niepublicznego,
c. zostata ztozona przez Wykonawc^ wykluczonego z udziahi w Post^powaniu o
udzielenie zamowienia niepublicznego lub nie zaproszonego do sktadania Ofert,
d. zawiera istotne bi?dy w obliczeniu Ceny,
e. Wykonawca nie zgadza si? na poprawienie omylki w tresci jego Oferty,
niepowodujajsej istotnych zmian w tresci Oferty,
f. jest ona niewazna na gruncie obowiajzuja_cych przepisow prawa.
§27
Wybor Najkorzystniejszej Oferty

1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do wyboru Najkorzystniejszej Oferty
stosuje si? przepisy Ustawy.
2. W Postej>owaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego ocena Ofert odbywa si? wyiajsznie
na podstawie kryteriow oceny Ofert, okreslonych w Ogloszeniu o Zamowieniu niepublicznym
lub SIWZ.

3. Komisja Przetargowa rekomenduje Kierownikowi Zamawiaja^cego wybor Najkorzystniejszej
Oferty, na podstawie oceny Ofert, jezeli nie zachodza_ okolicznosci

uzasadniaj^ce

uniewaznienie post?powania.
4. Jezeli w post?powaniu nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyz zostafy
zfozone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Komisja
Przetargowa wzywa Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, ofert dodatkowych.
5. Jezeli w post?powaniu nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyz dwie lub
wi?cej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow, Komisja Przetargowa
rekomenduje wybor Oferty z nizsza_ cena^.
6. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla si?
od zawarcia Umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajapy moze wybrac Najkorzystniejsza^ Ofert? sposrod pozostarych
Ofert, chyba ze zachodza^przeslanki do uniewaznienia post?powania.
7. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajajsy jednoczesnie zawiadamia
Wykonawcow, kt6rzy ztozyli oferty, o:
a. wyborze Najkorzystniejszej Ofert, podaja_c nazwe, (firm?) i siedzib? Wykonawcy,
ktorego ofert? wybrano, a takze o pozycjach pozostaiych Ofert ztozonych przez
poszczegolnych Wykonawcow, kt6rzy ztozyli Oferty niepodlegaja^ce odrzuceniu;
b. odrzuceniu

Ofert lub wykluczeniu z post?powania Wykonawcow,

podaj^c

uzasadnienie faktyczne i prawne.
§28
Uniewaznienie post$powania
1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do uniewaznienia post?powania
stosuje si? przepisy Ustawy.
2. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego Komisja Przetargowa moze
wnioskowac do Kierownika Zamawiaja^cego o uniewaznienie post?powania, jezeli zajdzie
ktorakolwiek z nastejnijajsych okolicznosci:
a. w poste_powaniu nie wpiyn?^a zadna oferta, nie podlegajajca odrzuceniu,
b. cena Najkorzystniejszej Oferty przewyzsza kwot?, ktora przeznaczona zostaia na
sfinansowanie Zamowienia,
c. postejDowania jest dotkni?te wada^ ktora uniemozliwia zawarcie waznej Umowy
zakupowej,
d. udzielenie Zamowienia niepublicznego na oferowanych warunkach nie lezy w
interesie OPEC Sp. z o. o..

3. Kierownik Zamawiaja_cego moze podja_c decyzje^ o uniewaznieniu post^powania o udzieleniu
Zamowienia niepublicznego bez podania przyczyny.
ROZDZIAL 5. KOMISJA PRZETARGOWA

§29
Fowotanie i sklad Komisji Przetargowej
1. Komisja Przetargowa zobowi^zana jest prowadzic prace zgodnie z przepisami Ustawy oraz
postanowieniami Regulaminu.
2. W skJad Komisji Przetargowej wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu Inicjatora
post^powania i Organizatora poste_powania.
3. Komisja Przetargowa nie moze liczyc mniej niz 3 Cztonkow.
4. Komisj? Przetargowa^ na wniosek Organizatora post^powania powohaje Zarzaji proponujXc
Przewodniczajsego, Wiceprzewodniczajsego oraz Sekretarza Komisji Przetargowej.
5. Komisja Przetargowa pracuje na posiedzeniach zwotywanych przez przewodnicza_cego
Komisji Przetargowej z odpowiednim wyprzedzeniem.

§30
Zadania Komisji Przetargowej
1. Komisja Przetargowa rozpoczyna dziaiamosc z chwilajej powolania
2. Komisja Przetargowa przedstawia do akceptacji

Kierownikowi

Zamawiaja^cego

w

szczegolnosci:
a. projekt SIWZ,
b. propozycje. wyboru Najkorzystniejszej

Oferty albo propozycj? uniewaznienia

post^powania,
c. protokol z post^powania,
d. propozycj? tresci wynegocjowanej Umowy zakupowej.
3. Komisja Przetargowa moze wykonywac takze inne czynnosci nie przewidziane w ust. 2
powyzej, konieczne do przeprowadzenia post^powania, jezeli nie sa, zastrzezone dla
Kierownika Zamawiaj^cego lub innych uczestnikow post^powania, w szczegolnosci:
a. bada zdolnosc Wykonawcow do wykonania przedmiotu Zamowienia, w szczegolnosci
bada czy Wykonawcy nie podlegaja^wykluczeniu z poste_powania oraz czy oferowane
dostawy, ushigi lub roboty budowlane przez Wykonawc6w spemiaja_ okreslone
wymagania,
b. dokonuje oceny ziozonych Ofert pod wzgl?dem ich zgodnosci, z opisem przedmiotu
Zamowienia,

wymaganiami jakosciowymi, technicznymi, tunkcjonalnymi czy

dokumentacj a_ technicznq..

§31
Sposob podejmowania decyzji przez Komisjf Przetargow^
1. Pracami Komisji Przetargowej kieruje jej Przewodnicz^cy, a w czasie jego nieobecnosci
Wiceprzewodnicza^cy.
2. Komisja Przetargowa wykonuje czynnosci w obecnosci co najnmiej 1A sktadu Komisji
Przetargowej.
3. Komisja Przetargowa podejmuje ustalenia daMc do konsensusu. Jezeli nie jest to mozliwe,
Komisja Przetargowa podejmuje decyzje wie^kszoscia, oddanych gfosow. Czlonek Komisji
Przetargowej nie moze wszczynac si? od glosu.
4. Jezeli w trakcie glosowania nie moga_ zostac podj^te ustalenia ze wzgle.du na rowna, ilosc
gtosow, decyduje g^os Przewodnicza_cego Komisji Przetargowej, a w razie jego nieobecnosci
Wiceprzewodniczajsego Komisji Przetargowej.
5. Kazdy z przegtosowanych Czlonkdw Komisji Przetargowej ma prawo do wyrazenia na pismie
zdania odr^bnego.

§32
Obowiajzki Cztonkow Komisji Przetai^owej
1. Czlonek komisji Przetargowej rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci,
kierujajs si? obowiazuja_cymi przepisami, posiadana^ wiedza^ doswiadczeniem oraz interesem
OPECSp. zo. o..
2. Obowiqzkiem Cztonka Komisji Przetargowej jest czynny udzia^ w pracach Komisji
Przetargowej.
3. Cztonek Komisji Przetargowej ma prawo do udziahi we wszystkich pracach Komisji
Przetargowej oraz wglajdu do wszystkich dokumentow zwi^zanych z Post^powaniem
zakupowym.
4. Jezeli w przekonaniu Czlonka Komisji Przetargowej projekt dokumentu lub decyzji b^dajsej
przedmiotem prac Komisji Przetargowej jest niezgodny z prawem, godzi w interes
OPEC Sp. z o. o. albo ma znamiona pomylki, Cztonek Komisji powinien niezwlocznie
przedstawic swoje zastrzezenia na pismie Kierownikowi Zamawiajajsego.
5. Do obowiqzkow i uprawnien Czlonka Komisji Przetargowej nalezy:
a. wykonywanie przewidzianych dla Cztonka Komisji Przetargowej czynnosci w sposob
sumienny i obiektywny, zgodnie ze swoj^najlepsza^wiedza i doswiadczeniem,
b. wskazywanie propozycji wykluczenia Wykonawcow,
c. wskazywanie propozycji odrzucenia Ofert,

d. dokonywanie indywidualnej oceny Ofert oraz wskazywanie propozycji wyboru
Najkorzystniejszej Oferty,
e. wykonywanie

poleceh

i

zadan

zleconych

przez

Przewodniczacego

lub

Wiceprzewodniczacego zwiajzanych zpraca_ Komisji Przetargowej,
f.

uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Przetargowej.

§33
Obowiqzki Przewodniczqcego lub Wiceprzewodniczqcego Komisji Przetargowej

1. Do obowiazkow Przewodniczacego lub Wiceprzewodniczacego Komisji Przetargowej nalezy
w szczegolnosci.:
a. kierowanie pracami Komisji Przetargowej,
b. wyznaczanie miejsc i terminow posiedzen Komisji Przetargowej,
c. prowadzenie posiedzen Komisji Przetargowej,
d. rozdziai prac pomie^dzy Czionkow Komisji Przetargowej,
e.

informowanie Kierownika Zamawiajacego o problemach zwiazanych z pracami
Komisji Przetargowej,

f.

nadzor nad terminowym i prawidtowym dokonywaniem czynnosci w postepowaniu o
udzielenie zamowienia,

g. przedkiadanie do zatwierdzenia Kierownika Zamawiajajsego w imieniu Komisji
Przetargowej projektow decyzji lub innych dokumentow w postepowaniu o udzielenie
Zamowienia zastrzezonych dla Kierownika Zamawiajapego zgodnie z Tabela^
podziaha kompetencji i odpowiedziamosci, stanowi^ca^Zaiacznik nr 1 do Regulaminu,
h. prowadzenie w imieniu Komisji Przetargowej korespondencji z Wykonawcami, w
szczegolnosci udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow dotyczace tresci
SIWZ, wzywania Wykonawcow do udzielania wyjasnien i uzupemieii do ztozonej
Oferty,
i.

poprawianie w imieniu Komisji Przetargowej oczywistych omytek pisarskich,
rachunkowych lub innych omytek polegaja^cych na niezgodnosci oferty z SIWZ w
ofertach Wykonawcow,

j.

otwarcie Ofert oraz przekazywanie informacji podawanych podczas otwierania Ofert,

k. wzywanie w imieniu Komisji Przetargowej Wykonawcow do przedhizenia waznosci
wadium oraz wzywania Wykonawcow do przedhizenia terminu zwiazania Oferta^
1.

informowanie Wykonawcow o wykluczeniu z post^powania, odrzuceniu oferty,
wyborze Najkorzystniejszej Oferty, uniewaznieriiu post^powania, rozstrzygni?ciu
protestu,

m. przekazywanie w imieniu Komisji Przetargowej Kierownikowi Zamawiajajsego
projektu umowy wynegocjowanej w trakcie post^powania w celu dalszego
procedowania i doprowadzenia do podpisania Umowy zakupowej,
n. wykonywanie innych czynnosci faktycznych nie zastrzezonych dla Kierownika
Zamawiaj a^cego,
2. Korespondencje. w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Przewodnicza^cy Komisji Przetargowej
prowadzi poprzez Organizatora Postepowania.
3. Do udzielania wyjasnieri i informowania o p[racach Komisji Przetargowej uprawniony jest
Przewodnicza_cy, Wiceprzewodniczajzy lub upowazniony Czlonek Komisji Przetargowej.
§34
Obowi^zki Sekretarza Komisji Przetargowej
1. Do obowiazkow Sekretarza Komisji Przetargowej nalezy:
a. dokumentowanie czynnosci podejmowanych przez Komisje. Przetargowaj obsiuga
sekretarska posiedzefi Komisji Przetargowej,
b. organizowanie, w uzgodnieniu z Przewodniczajsym lub Wiceprzewodnicza.cym,
posiedzeri Komisji Przetargowej,
c. przekazywanie Wykonawcom, przyj^tych przez Komisje, Przetargowa^ zaproszen,
SIWZ oraz innych dokumentow,
d. zamieszczanie lub przekazywanie do zamieszczenia Ogloszeri o Zamowieniu we
wtasciwych publikatorach oraz na wJasciwej stronie internetowej,
e. przyjmowanie i przechowywanie ofert oraz wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
post^powaniu i innych dokumentow w sposdb gwarantuja^cy ich nienaruszalnosc,
f.

potwierdzanie za zgodnosc z oryginatem dokumentacji

z prowadzonego

Post?powania zakupowego, z zastrzezeniem wymagan okreslonych w Ustawie,
g. biez^ce dokumentowanie czynnosci w postepowaniu, w tym prowadzenie protokohi
post^powania,
h. zwrot Ofert zlozonych po terminie,
i.

zwrot wadium,

j.

po zakonczeniu Post^powania zakupowego przekazanie kompletu dokumentacji do
archiwum, zgodnie z wewn^trznymi regulacjami,

k. informowanie innych Czlonk6w Komisji Przetargowej o terminach posiedzen Komisji
Przetargowej oraz przekazywanie dokumentacji przetargowej.

§35
Zakonczenie prac Komisji Przetargowej
1. W Post?powaniu zakupowym Komisja Przetargowa powolana do przygotowania i
przeprowadzenia okreslonego post?powania konczy dzialalnosc odpowiednio po:
a. podj?ciu przez Kierownika Zamawiajajsego decyzji o uniewaznieniu post?powania i
po uptywie terminow na rozpatrzenie srodkow odwolawczych, albo
b. podpisaniu Umowy zakupowej z wybranym Wykonawcy.

ROZDZIAL 6. UMOWY ZAKUPOWE

§36
Przepisy ogolne
1. IPU lub projekt umowy, wskazany przez Organizatora post?powania we Wniosku zakupowym
zaiajsza si? do SIWZ albo zaproszenia do negocjacji lub skladania Ofert w post?powaniu.
2. Warunki Umowy zakupowej okresla si? przy wykorzystaniu IPU. W przypadku braku IPU
Organizator Post?powania zobowi^zany jest przygotowac projekt Umowy zakupowej przy
wspohidziale jednostki organizacyjnej odpowiadajajzej za obsluge. prawna^Zamawiajaj:ego.
§37
Sposob zawarcia Umowy zakupowej

1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do zawarcia Umowy w sprawie
zamowienia publicznego maja^zastosowanie przepisy Ustawy.
2. Organizator Postepowania jest odpowiedzialny za wykonanie czynnosci maja^cych na celu
zawarcie Umowy zakupowej.
3. Zawarcie Umowy zakupowej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest wprowadzenie zmian do umowy
zakupowej.
5. Jezeli przedmiotem Zamowienia 53. uslugi lub dostawy powtarzaja^ce si? okresowo, w tresci
Umowy zakupowej pomi?dzy Zamawiajajsym a Wykonawca nalezy zawrzec klauzul?
ograniczaja^ca^ wynagrodzenie wykonawcy z tytuhi realizacji Umowy zakupowej do wysokosci
nie przekraczajajzej kwot okreslonych we Wniosku zakupowym.
6. Kazda Umowa zakupowa podlega rejestracji w rejestrze Organizatora Post?powania.

§38
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego do zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stosuje si? przepisy Ustawy.
2. W Postepowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego Zamawiajajsy moze zadac
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile informacja o obowiazku
wniesienia zabezpieczenia zostala zawarta w Ogtoszeniu o Zamowieniu niepublicznym lub
SIWZ albo zaproszeniu donegocjacji.
3. Wysokosc zabezpieczenia okresla si? w wysokosci do 10% wynagrodzenia (brutto) naleznego
Wykonawcy na podstawie Umowy.
4. Zabezpieczenie moze bye wniesione:
a. w pieniqdzu ( przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajajsego),
b. w por?czeniach lub gwarancjach bankowych,
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Zabezpieczenie wniesione w pienia_dzu przechowywane jest na rachunku bankowym
Zamawiaja^cego.
6. Zasady zwrotu zabezpieczenia okresla Umowa zakupowa. Zaleca si?, by przynajmniej 30%
kwoty zabezpieczenia bylo zwracane Wykonawcy dopiero z uprywem terminu gwarancji lub
rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory z terminow upJywa pozniej.

ROZDZIAL 7. SRODKIODWOLAWCZE
§39
Przepisy ogolne o srodkach odwolawczych

1. Do Post^powan o udzielanie zamowienia publicznego majq. zastosowanie przepisy Ustawy o
srodkach ochrony prawnej.
2. W Postejjowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego Wykonawcom, ktorych interes
prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez Organizatora poste.powania
postanowieh Regulaminu, przystuguje protest.
3. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego poste_powaniu protestacyjnemu nie
podlega:
a. wybor trybu post^powania,
b. odrzucenie wszystkich Ofert,
c. zawieszenie post?powania w zwiqzku z wniesieniem protestu,
d. uniewaznienie Post?powania o udzielenie zamowienia niepublicznego bez podania
przyczyn,

e. wybor Najkorzystniejszej Oferty, w przypadku gdy w poste.powaniu wplynela jedna
Oferta,
f.

poste,powanie prowadzone z wolnej reki.

§40
Protest
1. Protest wnosi si? w terminie 4 dni od dnia powzie_cia informacji o okolicznosciach
stanowiacych podstawe_ jego wniesienia, jednak nie pozniej niz 7 dni od dnia dokonania
czynnosci w post?powaniu. Protest uwaza si? za wniesiony z chwilaj gdy doszedl on do
Organizatora post?powania w taki sposob, ze mogl si? on zapoznac z jego tresciq..
2. W przypadku wniesienia protestu przez Wykonawc?, Komisja Przetargowa przekazuje
propozycje rozstrzygni?cia Zarzajiowi.
3. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu zwiazania Oferty do czasu ostatecznego
rozstrzygni^cia protestu.
4. Po wniesieniu protestu Komisja Przetargowa moze zawiesic post^powanie, informuja_c o tym
Wykonawcow.
5. Protest moze bye rozstrzygniejy prze jego odrzucenie, oddalenie lub uwzgl?dnienie. Protest
wniesiony po terminie lub wniesiony przez osob? nieuprawniona^ podlega odrzuceniu. Protest
niezasadny podlega oddaleniu.

-t

6. Protest jest ostatecznie rozstrzygni^ty z dniem otrzymania przez Wykonawc? zawiadomienia
o rozstrzygni^ciu protestu lub z uprywem terminu przewidzianego na jego rozstrzygni^cie.
7. W rozstrzygm'eciu protestu

podaje sie_ uzasadnienie rozstrzygni^cia. W przypadku

uwzgl^dnienia protestu Komisja Przetargowa powtarza oprotestowana^ czynnosc informujac o
tym niezwiocznie wszystkich Wykonawcow.
8. Protest podlega rozpatrzeniu najpozniej w terminie 7 dni od jego wniesienia. Brak
rozstrzygnie_cia protestu w tym terminie jest rownoznaczny z jego oddaleniem.
9. Do czasu rozstrzygnie_cia protestu nie mozna zawrzec Umowy zakupowej.
10. Decyzja w przedmiocie rozstrzygni^cia protestu jest ostateczna i nie podlega dalszym
srodkom odwoiawczym.
ROZDZIAI, 8. DOKUMENTACJA POST^POWANIA ZAKUPOWEGO
§41
Dokumentacja postepowania zakupowego

1. W Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego dokumentacja postepowania
pro wad zona jest zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy.
2. Pod protokoiem z Postepowania o udzielenie zamowienia podpisuja_ si? wszyscy Czlonkowie
Komisji.

3. Protokot post^powania zatwierdza Kierownik Zamawiajajsego.
4. Organizator

Poste.powania

zobowiazany jest

do

przechowywania

dokumentacji

z

Postej)owania zakupowego przez okres 4 lat od dnia zawarcia Umowy zakupowej.
§42
Dokumentowanie prac Komisji Przetargowej
1. W PostejDowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego Komisja Przetargowa sporzajdza
pisemny protokol z post^powania.
2. Protokol z postepowania powinien zawierac co najmniej informacje.:
a. o trybie w jakim prowadzone jest postepowanie, wraz z podaniem przeslanek jego
zastosowania,
b. o Wykonawcach bioracych udzial w post^powaniu,
c. z otwarcia Ofert, w tym dane wykonawcow i oferowane ceny,
d. o wykluczeniu Wykonawcow, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i
prawnego,
e. o odrzuceniu oferty, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
f.

o uniewaznieniu poste_powania, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,

g. o wyborze Najkorzystniejszej Oferty, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i
prawnego.
3. Czlonek Komisji Przetargowej nie zgadzajac si? z ustaleniami przyjetymi przez Komisj?
Przetargowa moze odmowic ztozenia podpisu pod protokofem, skJadajac niezwJocznie do
Organizatora Post?powania pisemne zastrzezenia z uzasadnieniem swojego stanowiska.

ROZDZIAL 9. KONTROLA POST^POWAN
§43
1. Post^powania o udzielenie zamowienia publicznego podlegaja^ kontroli na zasadach
okreslonych w przepisach Ustawy.
2. Post^powania o udzielenie zamowienia niepublicznego podlegaja^ kontroli na zasadach
okreslonych w przepisach wewne^trznych Zamawiaja_cego.

ROZDZIAL 10. ZASADY PRZEPROWADZANIA POST^POWAN O UDZIELANIE
ZAMOWIEN O WARTOSCIPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DO 14 TVS EURO
§44

Zasady i tryb udzielania zamowien o wartosci przedmiotu zamowienia nieprzekraczaja_cej 14 000 euro
okresla odr^bna instrukcja.

ROZDZIAL 11. ODBIOR ZAKUPIONYCH TOWAROW, USLUG I ROBOT
BUDOWLANYCH

§45
Odbior ilosciowy i jakosciowy
1. Zakupione towary, materialy i urzajdzenia podlegaja_ odbiorowi ilosciowemu i jakosciowemu
podczas przyj^cia na magazyn. Odbioru dokonuje pracownicy magazynu w obecnosci
inicjatora post^powania.
O odbiorze towaru pracownicy magazynu informuja_ pracownika zaopatrzenia i inicjatora
poste_powania.
2. Inicjator post^powania/wykonawca z chwila_ odbioru materiahi zobowiazany jest wypisac
kwit RW i pobrac niezwtocznie towar, material lub urza^dzenie.
Jesli niezwloczne pobranie towaru, materiahi lub urzajdzenia jest niemozliwe, inicjator
postepowania sklada pisemne wyjasnienie, w ktorym podaje przyczyn? zwloki w pobraniu
oraz przewidywana^ dat^ pobrania.
3. Odbioru wykonanej ushlgi lub roboty budowlanej dokonuje powolana przez Zarzaji Komisja
Odbiorowa, ktora ze swych czynnosci sporzajlza protokol odbioru.
§46
Zaplata za zakupione towary, materialy, urz^dzenia, wykonane uslugi lub roboty budowlane.

1. Zaplata za dostarczone towary, materialy, urza^dzenia, wykonane uslugi lub roboty budowlane
nast^puje na podstawie wystawionej przez dostawc? lub wykonawc? faktury VAT,
zatwierdzonej przez Glownego Ksi^gowego i Prezesa Zarzadu.
2. Kazda faktura VAT jest rejestrowana przez Sekretariat Spolki i opracowywana pod wzgl^dem
merytorycznym

przez Dzial Obshigi Przedsi?biorstwa a pod wzgl^dem formalnym i

rachunkowym przez Dzial Ksi^gowosci.
Akceptuja_cy pod wzgl?dem merytorycznym dopisuje zwrot: ,,material, towar lub
urz^dzenie pobrano z magazynu". W przypadku zwloki w pobraniu opracowuja_cy faktur?

pod wzgl^dem merytorycznym do^cza do faktury wyjasnienie, o ktorym mowa w §45 ust. 2
Regulaminu.
§47
Ustalenia koncowe

1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich pracownikow SpoHd a do jego scislego
przestrzegania zobowia_zani 53. kierownicy komorek organizacyjnych.
2. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia2013 roku.
3. Dla poste_powari wszcz^tych przed dniem wejscia w zycie Regulaminu zastosowanie
przepisy dotychczasowe.
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ZALA.CZNIK NR 1
- TABELA PODZIAtU KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOSd W POSTEPOWANIACH ZAKUPOWYCH

ZAM6WIENIA NIEPUBLICZNE
ZWOLNEJR^KI

ZAM6WIENIA NIEPUSLICZNE
WINNYCHTRYBACH

ZAM6WIENIA PUBLICZNE ORAZ
ZAMOWIENIA NIEPUBLICZNE

ZAM6WIENIA NA DOSTAWY,

ZAMdWIENIA NA DOSTAWY,

USLUGI 1 ROBOTY BUDOWLANE 0

UStUGI 1 ROBOTYBUDOWLANE

UStUGI I ROBOTY BUDOWLANE

WARTOS"CI ROWNEJ LUB

ZAMOW1ENIA NA DOSTAWY,
ZAM6WIENIAO
LP

CZYNNOSC"

WARTO^CI

POWYZE) KWOTY 14 000 EUR ALE POWYZEJ KWOTY 14 000 EUR ALE
DO 14 000 EUR
PONI2EJ400000EURDLA
PONIZEJ 400 000 EUR DLA

PRZEKRACZAJACEJ
400 000 EUR DLA DOSTAW 1

DOSTAW 1 UStUG ORAZ PONIZEJ UStUG ORAZ WARTOS"CI R6WNEJ
D05TAW 1 UStUG ORAZ PONIZEJ
LUB PRZEKRACZAJACEJ
KWOTY 5 000 000 EUR DLA ROBOT KWOTY 5 000 000 EUR DLA ROB6T
BUDOWLANYCH
5 000 000 EUR DLA ROBOT
BUDOWLANYCH
BUDOWLANYCH

1

Przygotowanie Wnlosku
zakupowego

Inicjator post^powania

Inicjator po5te.powania

Inicjator poste.powania

Wyrazenie zgody na
2

3

4

zacia.gnie.de
zobowiqzania"
Powotariie Izmiana
Komisji Pnetargowej
Zatwierdzenie trybu
udzielenia Zamdwienia i

Organy Sp6tki zgodnie ze statutem Organy Sp6lki zgodnie ze statutem Organy Spdtki zgodnie ze statutem

Zarzqd

Zanqd

Zarzgd

Zaraqd

Zarzqd

Zarz^d

Przewodnicza,cy Komisji

Zaaqd

kryteriow ocenyofert

5

Akceptacja Ogtoszenla o
zam6wienlu

Nie dotyczy

6

Akceptacja SIWZ

Nie dotyczy

Zarzqd

7

Wyklucienie Wykonawcy,
odrzucenieOferty

Komisja Przetargowa

Komisja Przetargowa

Przetargowe]

Zarza,d
Zarzqd w post^powaniach
publicznych
Komisja Przetargowa w
onsrpnnwaniarh nipnuhlir/nvrh

Akceptacja wyboru
Najkorzystniejszej Oferty,

8

treici wynegocjowanej Regulaminu nie
stosuje si^
umowy lub uniewaznienia
posts; powania

Zanqd

Zarzqd

Zarzqd

9

Zatwierdzenie protokotu z
postQpowania

Zanqd

Zarzqd

Zflrzad

10

Zatrzymanie wadlum

Zarza.d

Zarza.d

Zarza.d

11

Rozstrzygnie.de protestu

Nie dotyczy

Zarza.d

Rozstrzygnie.cie
odwoiania

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pnetargowej i Radca Prawny
(Zam6wienia Publiczne)

Komisja Przetargowa/Radca
Prawny

Komisja Przetargowa/Radca

Komisja Przetargowa/Radca

Prawny

Prawny

12

Odpowiedi na odwotanie,
13

14

sprzeciw,
reprezentowanie przed
;rajowq Izbq Odwotawcza.
Przygotowanie Umowy
zakupowej

Zarza.d
(2am6wienia niepubliczne}
Krajowa Izba Odwolawcza
(Zamdwienia Publiczne}

Przewodnicz^cy Komisji

Zawarcie Umowy
15 zakupowej lub Aneksu do
Zarzqd
Zarzqd
Umowy zakupowej
dotyczy post?powafi, w kttirych zobowiqiania przewyzszajq kwotowo wysokoif udzielonego pelnomocnictwa

Zarzqd

ZA14CZNIKNR2

Inicjator postQpowania
Nazwa Zamdwienia
Opis przedmiotu Zamdwienia

Data sporzqdzenia
WNIOSEK ZAKUPOWY
(nazwa jednostki organizacyjnej, ktorej potrzeb i budzetu Zamowiente
dotyczy)
(proponowana nazwa, pod ktorq bqdzie prowadzone po$te.powanie)
(w zafqczeniu nalezy przedtozyc dokumentacje. opisujqcq przedmiot
Zamdwienia, specyfikacj? technicznq Zamowienia lub standardowq
specyfikacjz technicznq -jesli dotyczy)

Uzasadnienie koniecznos~ci i
(nalezy wskaza£ okolicznosci uzasadniajqce potrzeb? zakupu - uzasadnienie
celowosci Udzielenia Zamdwienia faktyczne, ekonomiczne, organizacyjne)
Numer pozycji Planu Zakupdw
6

Szacunkowa warto£d Zamdwienia

Podstawa wyliczenia wartosci
Zamdwienia

Planowany terrnin realizacji
Zamdwienia
Propozycja trybu udzielenia

(wartosc Zamdwienia w zfatych orazjej rawnowartosc w euro po kursie
ustalonym zgodnie z Ustawq Prawo zamowien publicznych)
(w zatqczeniunalezy przedtozyc kalkulacj^/szacunek wynagrodzenia, ktore
zostanie zapfacone wykonawcy Zamdwienia, z powofaniem zrodei na ktorych
Inicjator poste,powania st'$ opart kalkulujqc wartosc Zzamowienia wrazz
podaniem daty szacowania wartosci Zamdwienia. Szacowania wartosci
zamowienia mozna dokonac w oparciu o rozeznanie rynku, done historyczne i
statystyczne oraz raporty o obowiqzujqcych stawkach przygotowane przez
wiarygodne instytucje)
(planowany termin podpisania umowy i planowany termin wykonani
Zamowienia)

(sugestia Inicjatora poste.powania, co do wyboru trybu post$powania)
Zamdwienia
Proponowane kryteria oceny
(jezeli dotyczy)
10
ofert
Proponowane warunki udziatu w
(jezeli dotyczy)
11
postQpowaniu

12

13

Lista wykonawcdw do ktorych
(wypefnic, jezeli Inicjator post^powania chciatby rekomendowac
nalezy skierowal zaproszenie do
wykonawcow, ktorzy spetniajq warunki udziatu w post^powaniu)
sktadania ofert
Uzasadnienie wyboru trybu
udzielenia Zamdwienia

(uzasadnienie faktyczne iprawne, o He Inicjator paste,powania proponuje
zastosowanie trybu innego niz podstawowy - patrz § 14 ust.2)

14

Proponowany harmonogram
postQpowania zakupowego

a) Ogtosznie/zaproszenie -jesli dotyczy
b) Termin sktadania ofert -jesli dotyczy
c) Wybor Najkorzystniejszej Oferty
d) Wymagany termin podpisania Umowy

15

Proponowany sktad Komisji
Przeta rgo wej

(Inicjator post^powania wyznacza co najmniejjednq osobe. do sktadu Komisji
Przeta rgowej)

Inicjator Poste.powania

Kierownik Pionu Organizacyjnego

JnicjatorpdstQpoWania :^
••••
;Przedmiot zamowienia -;nazwa
zasadmenie.kpnecznpscu
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