REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
FINANSOWANYCH LUB WSPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W PKP CARGO S.A.

1

Spis treści

DZIAŁ I – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ...................................................................................... 5
§ 1. Uczestnicy postępowania - Zamawiający ............................................................................................. 5
§ 2. Uczestnicy postępowania - Wykonawcy ............................................................................................... 5
§ 3. Komunikacja w postępowaniu…………………………………………………………………………………5
§ 4. Wszczęcie postępowania ........................................................................................................................... 6
§ 5. Wadium ............................................................................................................................................................. 6
§ 6. Ogólne zasady ................................................................................................................................................. 7
Dział II – TRYBY STOSOWANE W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ ........................................... 7
§ 7. Tryby udzielania zamówień ....................................................................................................................... 7
§ 8. Przetarg nieograniczony ............................................................................................................................. 8
§ 9. Przetarg ograniczony ................................................................................................................................... 8
§ 10. Licytacja elektroniczna ............................................................................................................................. 8
§ 11. Negocjacje bez ogłoszenia ...................................................................................................................... 9
§ 12. Zapytanie o ofertę....................................................................................................................................... 9
DZIAŁ III - KWALIFIKACJA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ANALIZA I
OCENA OFERT ................................................................................................................................................................. 9
§ 13. Otwarcie ofert .............................................................................................................................................. 9
§ 14. Termin związania ofertą ........................................................................................................................... 9
§ 15. Forma i treść oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ................... 9
§ 16. Kwalifikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz badanie i
ocena ofert .............................................................................................................................................................. 10
§ 17. Poprawianie ofert i wniosków .............................................................................................................. 10
§ 18. Oferty dodatkowe ..................................................................................................................................... 10
§ 19. Wykluczenie Wykonawcy ...................................................................................................................... 10
§ 20. Odrzucenie oferty...................................................................................................................................... 12
DZIAŁ IV – UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA .............................................. 13
§ 21. Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie .................................................................................. 13
§ 22. Zawarcie umowy ....................................................................................................................................... 13
§ 23. Umowy ramowe ......................................................................................................................................... 13
§ 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ............................................................................. 13
§ 25. Unieważnienie postępowania ............................................................................................................... 14

2

Definicje
Ilekroć w postanowieniach Regulaminu mowa jest o:
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)

Cenie – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest
zobowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
Cenie netto – należy przez to rozumieć cenę pomniejszoną o podatek od towarów i usług (VAT)
Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. nr 4, Poz. 28 późn. zm.);
Dokumentacji Postępowania – należy przez to rozumieć informacje i pisma, również w formie elektronicznej,
kierowane do Wykonawców dotyczące prowadzonego postępowania, w szczególności specyfikacja warunków
zamówienia (SWZ), które zawierają wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji zamówienia, m.in. opis
przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu przygotowania oraz datę złożenia
i otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert lub kwalifikacji
wniosków, termin związania ofertą, opis sposobu przeprowadzenia postępowania i inne wymagania
Zamawiającego oraz Protokół.
Dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie
umowy sprzedaży lub dostawy;
Komisji - należy przez to rozumieć Komisję powołaną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami obowiązującymi u Zamawiającego;
Konsorcjum – należy przez to rozumieć minimum dwóch Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
lub ceny netto lub ceny (ceny netto) i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę
z najniższą ceną lub ceną netto lub najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia ustalone w toku negocjacji
z Wykonawcą;
Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę, także w formie elektronicznej,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej
lub złożoną w związku z realizacją umowy ramowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.;
Ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z Dokumentacją Postępowania,
wykonanie części zamówienia;
Ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę zawierającą alternatywne sposoby wykonania
zamówienia określone przez Zamawiającego w Dokumentacji Postępowania;
Opcji – należy przez to rozumieć możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia w sposób określony przez
Zamawiającego w Dokumentacji Postępowania;
Platformie - należy przez to rozumieć elektroniczną platformę Zamawiającego dostępną pod adresem
wskazanym na stronie internetowej Spółki na której umieszczane są informacje o wszczęciu postępowań;
Podwykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, realizującą na zlecenie Wykonawcy część zamówienia;
Protokole – należy przez to rozumieć protokół postępowania o udzielenie zamówienia;
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w PKP CARGO S.A.;
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.), zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
Spółce – należy przez to rozumieć PKP CARGO S.A.;
Stronie internetowej Zamawiającego – należy przez to rozumieć ogólnie dostępną stronę internetową
Spółki;
Terminie związania ofertą - należy przez to rozumieć termin ustalony przez Zamawiającego, w trakcie którego
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
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21) Umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Zamawiającym a jednym lub większą
liczbą Wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień jakie mogą zostać udzielone
w danym okresie, np.: cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;
22) Umowie w sprawie zamówienia – należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, w wyniku której następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania na wykonanie usługi,
dostawy lub robót budowlanych; umowy w sprawie zamówienia zawierane są po przeprowadzeniu postępowania
zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Regulaminie lub w wyniku realizacji umowy ramowej;
23) Usłudze – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane
i dostawy np.: leasing, najem, dzierżawa;
24) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia lub umowę ramową;
25) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Spółkę lub Grupę Zakupową, o ile zamówienie jest udzielane
w ramach Grupy Zakupowej, w której Spółka jest Liderem Postępowania.
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DZIAŁ I – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
§ 1. Uczestnicy postępowania - Zamawiający
Postępowanie w imieniu Zamawiającego prowadzi Komisja powołana do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki.
§ 2. Uczestnicy postępowania - Wykonawcy
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) posiadają potencjał techniczny, a także dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający określa podstawy wykluczenia i szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w Dokumentacji
Postępowania.

§ 3. Komunikacja w postępowaniu
1.

Postępowania o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, dokumentów i oświadczeń, prowadzi się zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi
w Dokumentacji Postępowania w jednej lub kilku z następujących form: elektronicznej np. za pośrednictwem
Platformy, pisemnej, faksu przy czym forma pisemna zastrzeżona jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
lub umowy ramowej.
2. Wykonawca, w sposób i w terminie określonych w Dokumentacji Postępowania, może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie lub modyfikację treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności
w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
może zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawców.
4. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego w toku postępowania przepisów Regulaminu lub zasad i warunków
postępowania określonych w Dokumentacji Postępowania przysługują środki ochrony prawnej – skarga.
5. Skargę wnosi się do Zamawiającego w formie pisemnej na adres wskazany w Dokumentacji Postępowania
w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę do jej wniesienia.
6. Skarga powinna wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jej wniesienie oraz
oznaczenie „Skarga.” Skarga musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
wskazaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji CEIDG lub w stosownym
pełnomocnictwie załączonym do skargi.
7. Wniesienie skargi jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.
8. Zamawiający może skargę odrzucić, jeżeli została ona wniesiona:
1) po terminie, o którym mowa w ust. 5;
2) przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Wykonawcy;
3) przez podmiot nieuprawniony;
4) w zakresie okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia wcześniejszej skargi;
5) na czynności, które Zamawiający wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w uwzględnionej skardze.
9. Wniesienie skargi po upływie terminu składania ofert powoduje, że bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia skargi.
10. W przypadku wniesienia skargi Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom informację o wniesieniu skargi i jej treści poprzez jej
publikację na stronie internetowej Zamawiającego - jeżeli skarga będzie wniesiona przed upływem terminu
składania ofert;
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11.
12.

13.
14.

2) przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty informację o wniesieniu skargi i jej treść
oraz o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą – jeżeli skarga zostanie wniesiona po upływie terminu
składania ofert.
Zamawiający rozpatruje skargę poprzez jej uwzględnienie (w całości lub części) albo oddalenie, w terminie do 21
dni od daty jej otrzymania.
O rozstrzygnięciu skargi Zamawiający informuje Wykonawców poprzez publikację treści rozstrzygnięcia na stronie
internetowej Zamawiającego (np. na Platformie), a także pisemnie Wykonawcę, który wniósł skargę (w
przypadku określonym w pkt 10 ppkt 1) lub poprzez przekazanie informacji do Wykonawców (w przypadku
określonym
w pkt 10 ppkt 2).
W przypadku uwzględnienia skargi, Zamawiający powtórzy czynności skarżone lub dokona czynności
zaniechanych, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Rozstrzygnięcie skargi ma charakter ostateczny i nie przysługują od niego inne środki zaskarżenia.

§ 4. Wszczęcie postępowania
1.

2.

Zamawiający wszczyna postępowanie publikując na Platformie informację o postępowaniu oraz publikując
ogłoszenie o postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w innym publikatorze lub na stronie
internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zawierania umów dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.
Zamawiający może dodatkowo poinformować o wszczęciu postępowania w inny sposób niż określony w ust. 1,
w szczególności poprzez publikację informacji w czasopiśmie, umieszczenie jej w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.

§ 5. Wadium
1.
2.

3.

4.

Zamawiający może żądać wniesienia wadium przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
- szczegółowe informacje w zakresie wadium, w szczególności dotyczące terminu jego wniesienia, wymaganej
kwoty i dopuszczalnej formy każdorazowo określa Dokumentacja Postępowania.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcom, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których
oferty zostały odrzucone. Zamawiający zwraca wadium pozostałym Wykonawcom niezwłocznie po podpisaniu
umowy lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem, że wadium Wykonawcy, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą jest zwracane po podpisaniu przez niego umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było żądane.
Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia lub umowy
ramowej na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w wyniku negocjacji; za odmowę uznaje się
w szczególności:
a) złożenie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia w przedmiotowej sprawie,
b) brak zwrotu podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy lub umowy ramowej, po upływie 14
dni roboczych od daty jej wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże,
że opóźnienie w zwrocie wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
c) dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w wyznaczonym terminie Wykonawcy celem podpisania
umowy przez Strony lub niepodpisanie umowy na wezwanie Zamawiającego;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wymaganym terminie;
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
4) Wykonawcę, który przed podpisaniem umowy nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów zgodnie z wymogiem Zamawiającego zawartym
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w Dokumentacji Postępowania lub przedstawione dokumenty i oświadczenia nie potwierdzają spełniania
wymagań Zamawiającego.
§ 6. Ogólne zasady
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz
z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz sposób i formę przeprowadzenia
postępowania Zamawiający określa w Dokumentacji Postępowania.
Zamawiający ustala termin składania ofert lub termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu z uwzględnieniem czasu niezbędnego do ich przygotowania oraz wskazuje go w Dokumentacji
Postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo przyjęcia oferty złożonej po terminie składania ofert,
jednakże przed upływem wyznaczonego terminu otwarcia ofert.
Wykonawca zakwalifikowany do kolejnych etapów postępowania nie może złożyć oferty mniej korzystnej od
oferty złożonej w poprzednim etapie lub skutecznie wycofać oferty.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę lub oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Dokumentacji Postępowania. Z przeprowadzonego postępowania Zamawiający sporządza Protokół.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz uzasadnił, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Zakres informacji, które nie mogą zostać zastrzeżone w ofercie lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest określany w Dokumentacji Postępowania, w szczególności
dotyczy to informacji, które Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert i wskazuje w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z § 21 ust. 2 oraz informacji, o których mowa w ust. 6. Zamawiający może
określić w Dokumentacji Postępowania wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji
przekazanych Wykonawcy w toku postępowania.
Zamawiający jest uprawniony do ujawniania informacji związanych z udzielaniem zamówień w związku
z wykonywaniem przez Zamawiającego obowiązków informacyjnych spółki publicznej notowanej na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy
prawne i regulacje. Zamawiający jest uprawniony również do ujawniania informacji związanych z udzielaniem
zamówień także w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów i wytycznych regulujących udzielanie
i realizację zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W toku realizacji zamówienia Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia, może
zostać poddany przez Zamawiającego ocenie końcowej polegającej na sprawdzeniu prawidłowości realizacji
umowy,
w szczególności jakości i terminowości dostaw, usług i robót budowlanych. Z oceny sporządzana jest karta oceny
Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w Dokumentacji Postępowania mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 2011 Nr 230 poz. 1370 z późn. zm.).

Dział II – TRYBY STOSOWANE W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
Zamawiający może przeprowadzić rozpoznanie rynku zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie
niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia, ustalenia listy
potencjalnych Wykonawców, określenia warunków wykonania zamówienia np. terminów i cen. Rozpoznanie rynku nie
stanowi postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu niniejszego Regulaminu. W związku z uczestnictwem
w rozpoznaniu rynku jego Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zawarcie umowy i zwrot
poniesionych kosztów przygotowania informacji lub oferty. Spółka nie jest zobowiązana do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub innego procesu zakupowego w związku z przeprowadzonym rozpoznaniem
rynku, ani też do zaproszenia uczestników rozpoznania rynku do takiego postępowania lub procesu. Zamawiający
może zamieścić informację o zamiarze przeprowadzenia rozpoznania rynku na stronie internetowej lub Platformie.
§ 7. Tryby udzielania zamówień
1.

Postępowania o udzielenie zamówienia mogą być prowadzone w następujących trybach:
1)

przetarg nieograniczony,
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2.
3.
4.

2)

przetarg ograniczony,

3)

licytacja elektroniczna,

4)

negocjacje bez ogłoszenia,

5)

zapytanie o ofertę.

Dla trybów określonych w ust. 1, Zamawiający może zastosować dalsze etapy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, pod warunkiem, że informację o ich zastosowaniu zamieści w Dokumentacji Postępowania.
Dla dalszych etapów postępowania, o których mowa w ust. 2 przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Jeżeli w postępowaniach prowadzonych w trybach określonych w ust. 1 lub w postępowaniach prowadzonych
w zastosowaniem etapów zgodnie z ust. 2, wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub jeden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, Zamawiający
ma prawo do przeprowadzenia postępowania w sposób określony w Dokumentacji Postępowania lub:
1) unieważnienia postępowania, lub
2) kontynuacji postępowania poprzez negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę lub wniosek.

5.

Zamawiający każdorazowo po przeprowadzeniu ostatniego etapu postępowania przewidzianego w Dokumentacji
Postępowania, ma prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą (lub Wykonawcami), który zaoferował
najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia w zakresie ceny lub ceny netto (w tym cen jednostkowych lub
cen jednostkowych netto zawartych w ofercie) lub elementów oferty, które podlegały ocenie zgodnie z kryteriami
oceny ofert przyjętymi w postępowaniu. W takiej sytuacji ma zastosowanie § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 8. Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani
Wykonawcy. Zamawiający przeprowadza postępowanie, w tym dokonuje oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria
oceny określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz wybiera ofertę lub oferty najkorzystniejsze.
§ 9. Przetarg ograniczony
1.
2.

3.

4.

Przetarg ograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a oferty mogą składać tylko Wykonawcy zaproszeni do ich złożenia.
Zamawiający wszczynając postępowanie wskazuje liczbę Wykonawców, których zaprosi do składania ofert,
warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem ich znaczenia i oceną ich spełnienia, na podstawie których
dokona kwalifikacji Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert:
1) Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu
oraz uzyskali najlepsze wyniki w toku kwalifikacji, o której mowa w ust. 2, w liczbie wskazanej w
Dokumentacji Postępowania – jeżeli liczba Wykonawców jest większa niż wskazana przez Zamawiającego;
lub
2) wszystkich Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału
w postępowaniu - jeżeli liczba Wykonawców jest równa lub mniejsza niż wskazania przez Zamawiającego.
Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje specyfikację warunków zamówienia.

§ 10. Licytacja elektroniczna
1.

2.

3.

4.

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w licytacji wszystkich Wykonawców, którzy nie
zostali wykluczeni z postępowania i spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków
zamówienia.
Licytację elektroniczną przeprowadza się za pomocą formularza umieszczonego na Platformie, umożliwiającego
wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z Platformą, w którym Wykonawcy
składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) do czasu zamknięcia licytacji.
Zamawiający zapraszając Wykonawców do złożenia ofert w licytacji elektronicznej określa termin licytacji oraz
sposób jej przeprowadzenia, jeżeli informacje te nie były wcześniej przekazane Wykonawcom w specyfikacji
warunków zamówienia.
Zamawiający może zażądać złożenia oferty wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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§ 11. Negocjacje bez ogłoszenia
1.

2.
3.

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający prowadzi negocjacje w celu
doprecyzowania przedmiotu zamówienia, w tym umowy, z wybranymi przez siebie Wykonawcami, a następnie
zaprasza ich do składania ofert.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia przekazując wybranym Wykonawcom
informację o postępowaniu oraz publikując informację lub ogłoszenie zgodnie z postanowieniami paragrafu 4.
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza Wykonawców, których poinformował o wszczęciu
postępowania, do składania ofert przekazując im specyfikację warunków zamówienia.

§ 12. Zapytanie o ofertę
1.
2.

Zapytanie o ofertę to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający zaprasza wybranego przez siebie
Wykonawcę lub Wykonawców do składania ofert lub do negocjacji.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o ofertę, przekazując Wykonawcy lub Wykonawcom
informację o postępowaniu lub informację o postępowaniu wraz ze specyfikacją warunków zamówienia oraz
publikując informację lub ogłoszenie zgodnie z postanowieniami paragrafu 4.

DZIAŁ III - KWALIFIKACJA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ANALIZA
I OCENA OFERT
§ 13. Otwarcie ofert
1.

2.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą uczestniczyć w czynności ich otwarcia. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający podaje informacje, w zakresie określonym w Dokumentacji Postępowania. Zamawiający może
dokonać otwarcia ofert za pośrednictwem Platformy.
Informacje z otwarcia ofert udostępnia się Wykonawcom w trybie i zakresie określonym w Dokumentacji
Postępowania. Z treścią ofert nie można zapoznać się przed terminem ich otwarcia.

§ 14. Termin związania ofertą
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Wykonawca jest związany ofertą złożoną w postępowaniu do upływu terminu określonego przez Zamawiającego
w Dokumentacji Postępowania.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
W postępowaniach, w których Wykonawcy zobowiązani byli do wniesienia wadium, zgoda Wykonawcy na
przedłużenie okresu związania ofertą jest skuteczna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, a jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty przez Wykonawcę wadium wniesionego
w postępowaniu.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz
uznanie jego oferty za odrzuconą.
W przypadku postępowań prowadzonych z zastosowaniem etapów, o których mowa w § 7 ust. 2 lub zgodnie z §
7 ust. 4 , postanowienia ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio.

§ 15. Forma i treść oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.
2.
3.
4.

Ofertę lub wniosek o dopuszczenie od udziału w postępowaniu składa się w formie wskazanej przez
Zamawiającego w Dokumentacji Postępowania, w szczególności w formie pisemnej lub elektronicznej.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem postępowań prowadzonych
z zastosowaniem etapów, o których mowa w § 7 ust. 2 i 4.
Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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§ 16. Kwalifikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
1.

2.

Zamawiający w toku kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub badania i oceny ofert
może wzywać Wykonawców do:
1) uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 lub pełnomocnictw;
2) wyjaśnienia treści wniosku lub oferty;
3) uzupełnienia treści wniosku;
4) uzupełnienia treści oferty w zakresie innym niż podlegająca ocenie na podstawie przyjętych w postępowaniu
kryteriów oceny ofert;
- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Złożenie wyjaśnień lub uzupełnień po upływie wyznaczonego terminu jest nieskuteczne, przy czym Zamawiający
może uwzględnić wyjaśnienia lub uzupełnienia złożone po terminie np. jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.

§ 17. Poprawianie ofert i wniosków
1.

2.
3.

Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Dokumentacją Postepowania, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, w szczególności w związku z udzielonymi wyjaśnieniami lub uzupełnieniem, o których
mowa w § 16 ust. 1.
Zamawiający ma prawo poprawiania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosując
postanowienia ust. 1.
Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę o poprawieniu jego oferty lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.

§ 18. Oferty dodatkowe
1.

2.
3.

Jeżeli w postępowaniu Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ została
złożona więcej niż jedna oferta o takiej samej cenie lub cenie netto lub ocenie punktowej, Zamawiający wzywa
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne od ofert pierwotnie złożonych przez Wykonawców.
Zamawiający jest uprawniony do określenia w Dokumentacji Postępowania innego sposobu wyłonienia oferty
najkorzystniejszej w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1.

§ 19. Wykluczenie Wykonawcy
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo wykluczyć Wykonawców:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nienależycie
wykonali zamówienie na rzecz Zamawiającego, w szczególności otrzymali ocenę niedostateczną od
Zamawiającego za sposób wywiązania się z zawartej umowy, dokonaną na mocy § 6 ust. 7;
2) wobec których Zamawiający powziął informację o uprawdopodobnionym, obiektywnym naruszeniu przez
Wykonawcę zasad współżycia społecznego w obrocie gospodarczym rozumianych m.in. jako uczciwość,
rzetelność, wiarygodność, lojalność lub informację, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie na rzecz innego Zamawiającego powiązanego kapitałowo ze Spółką, w związku z
okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, przez co rozumie się w szczególności:
odstąpienie od realizacji umowy, wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia, jak
również uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa powyżej do wystawienia noty księgowej z tytułu kar
umownych, nieterminową realizację umowy, naruszenie zasad poufności, wszczęcie postępowania sądowego
w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy o udzielnie zamówienia, wyrok sądu
orzekający nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia.
Powyższe dotyczy również realizacji zamówienia w ramach Konsorcjum, jeżeli spełnione są warunki,
o których mowa powyżej w stosunku do choćby jednego z członków Konsorcjum.
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3)

2.

których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniach prowadzonych przez
Zamawiającego, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
jeżeli okoliczność ta zaistniała w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania;
4) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem
postępowania o udzielenie zamówienia;
5) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przy czym nie dotyczy to czynności podejmowanych w toku rozpoznania rynku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Wykonawców (podmioty) powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi od zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia (procedury wyboru Wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym Wykonawców,
którzy przed podpisaniem umowy nie przedstawili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału
w postępowaniu lub innych dokumentów zgodnie z wymogiem Zamawiającego zawartym w Dokumentacji
Postępowania lub przedstawione dokumenty i oświadczenia nie potwierdzają spełniania wymagań
Zamawiającego lub braku podstaw do wykluczenia;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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8)

3.
4.
5.

spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia prowadzone
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
11) Wykonawców, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
12) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
13) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w kwocie lub w formie lub w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego lub na przedłużony okres związania ofertą;
14) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności lub nie złożyli stosownego
zobowiązania w tym zakresie, o ile Zamawiający wymagał takiego oświadczenia lub zobowiązania;
15) Wykonawców, którzy w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazili zgody na
poprawienie omyłki polegającej na niezgodności wniosku z Dokumentacją Postępowania, niepowodującej
istotnych zmian w treści wniosku.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Zamawiający ma prawo w Dokumentacji Postępowania określić inne niż wymienione w pkt 1 i 2 powyżej
przesłanki skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 20. Odrzucenie oferty
1.

2.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią Regulaminu;
2) jej treść nie odpowiada treści Dokumentacji Postępowania, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt 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, których nie można poprawić w trybie § 17 ust. 1;
7) Wykonawca w terminie trzech dni od dnia przekazania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 3;
8) Złożona oferta dodatkowa nie spełnia wymogu określonego w § 18 ust. 2;
9) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
10) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne odrzucenia.
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DZIAŁ IV – UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
§ 21. Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie
1.

2.
3.

4.

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu, o ofercie najkorzystniejszej oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub
których oferty zostały odrzucone z postępowania.
Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie zawiera informacje wskazane w Dokumentacji Postępowania.
Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o zawarciu umowy. Umowa
zostaje zawarta z chwilą jej podpisania, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne
roszczenie, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez
Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki lub zgody organów państwowych. W przypadku nie
uzyskania zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania
na
podstawie
§
25
ust.
1
pkt 4.
Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu postępowania lub przekaże Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, informację o zawarciu umowy.

§ 22. Zawarcie umowy
1.
2.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i która została
wybrana przez Zamawiającego, chyba że postępowanie zostało unieważnione.
W sytuacji gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ważnych ofert nie dokonując ponownego ich badania i oceny.

§ 23. Umowy ramowe
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Umowa ramowa to umowa zawarta miedzy Zamawiającym, a jednym lub większą liczbą Wykonawców, której
celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie,
np.: cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z § 7 ust. 1, ust. 2 lub
ust. 4
Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia
i szczególny interes Zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.
Liczba Wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa, jest określana w Dokumentacji Postępowania.
Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową na warunkach nie mniej
korzystnych niż określone w umowie ramowej, w sposób określony w Dokumentacji Postępowania.
Do umów ramowych postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.

§ 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
2.

3.

4.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem”.
Zabezpieczenie może składać się z jednej, dwóch lub większej liczby odrębnych zabezpieczeń, w tym:
1) zabezpieczenia terminowego wykonania umowy,
2) zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi,
3) innych, wynikających z umowy.
Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny brutto podanej w ofercie lub maksymalnej
wartości brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z treści umowy lub poprzez wskazanie przez
Zamawiającego wymaganej kwoty w Dokumentacji Postępowania.
Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Dokumentacji
Postępowania, w jednej z następujących form:
1) pieniądzu – w postaci jednorazowej wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
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5.

6.

7.
8.
9.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może zaliczyć wadium wniesione przez Wykonawcę w formie pieniężnej na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wpłaca brakującą kwotę zabezpieczenia, o ile
jest to konieczne.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
w terminie wskazanym w Dokumentacji Postępowania, pod rygorem zatrzymania wadium zgodnie z § 5 ust. 4
pkt 2.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy.
Zamawiający może wymagać od Wykonawcy utrzymywania wymaganej wysokości zabezpieczenia przez cały
okres obowiązania umowy (w tym przez okres gwarancji i rękojmi).
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca uzyskał wcześniejszą zgodę Zamawiającego co
do treści gwarancji.

§ 25. Unieważnienie postępowania
1.

2.

3.

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
1) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu albo wpłynął tylko jeden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, a Zamawiający nie
skorzystał z prawa kontynuowania postępowania określonego w § 7 ust. 4 pkt 2 lub nie została złożona żadna
ważna oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty lub
podejmie decyzję o zmniejszeniu zakresu zamówienia odpowiednio do wysokości ceny najkorzystniejszej
oferty;
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego;
4) właściwe organy Zamawiającego albo inne organy zewnętrzne nie wyrażą zgody na zaciągnięcie zobowiązania
w przedmiotowym postępowaniu;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania w każdym czasie (również bez dokonania wyboru
oferty najkorzystniejszej), także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż wymienione w ust. 1. W takiej
sytuacji Zamawiający nie jest zobligowany do wskazania przyczyny unieważnienia postępowania.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu postępowania. Z tytułu unieważnienia
postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
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