
UCHWAŁA Nr 36/2017 

Zarządu Spółki 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie 

z dnia 29.09.2017 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

§ 1 

Wprowadza się do stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku. 

§3 

Traci moc Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Spółki z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia 

tekstu jednolitego Regulaminu Udzielania Zamówień Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – 

KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. 

 

 

                                                                              Prezes Zarządu                     Wiceprezes Zarządu 

                                                                                  mgr Piotr Kopek                    mgr inż. Piotr Pierzchała 

                                                                                                         

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wszystkie komórki organizacyjne. 

2. OZ a/a. 
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§1 

Przedmiot regulacji 
 

1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – 

KAN.” Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą – Prawo 

zamówień publicznych”, tj. zamówień o wartości poniżej kwot określonych w przepisach Rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 11 ust. 8, w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 oraz art. 133 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

2. Ze względu na cel prowadzonej działalności, Zamawiający udziela zamówień sektorowych  

w rozumieniu art. 2 pkt. 14 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4  i ust. 2 Prawa zamówień publicznych, tj.  

w zakresie: 

2.1. Tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub 

dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 

2.2. Zamówień związanych z: 

2.2.1. Kanalizacją i oczyszczaniem ścieków; 

2.2.2. Projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość 

wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody 

dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym. 

3. Regulamin stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (Załącznik Nr 24), jeżeli 

wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 

4. Regulamin stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (Załącznik Nr 24), jeżeli 

wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jednocześnie nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 euro zamówienia w przypadku 

zamówień sektorowych, zgodnie z art. 138g ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579). 

5. Z Regulaminu wyłączone są zamówienia: 

5.1. polegające na wykonaniu usługi serwisowej, dotyczącej składników majątku na terenie Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN” Sp. z o.o. w Bełchatowie, do których stosuje się 

Zarządzenie Nr  01/2015 z dnia 27.01.2015 r. 

5.2. o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień 

publicznych. 

5.3. na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro zamówienia, do których stosuje się art. 138g÷138s  

z wyłączeniem art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Kwoty, o których mowa w Regulaminie, jeżeli nie określono inaczej, są wartościami netto. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Regulaminu a przepisami prawa należy stosować 

obowiązujące przepisy prawa. 
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§2 

Pojęcia 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), tj. wartość wyrażoną  

w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy 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; 

2. Dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 

umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może 

obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

3. Kierowniku komórki organizacyjnej – osobę odpowiedzialną za pracę i funkcjonowanie danej komórki 

organizacyjnej, wg schematu organizacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Organizacyjnego „WOD. – KAN.” Sp. z o.o.; 

4. Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania Zamawiającym,  

z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez Zamawiającego; 

5. Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459); 

6. Komisji przetargowej – należy przez to rozumieć komisję powołaną do realizacji zamówienia działającą 

zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 04/2012 

Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. 

w Bełchatowie; 

7.  Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: 

7.1. która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie 

działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena 

lub koszt jest stała albo 

7.2. z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt; 

8. Ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego; 

9. Ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób 

wykonania zamówienia publicznego; 

10. Postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane  

w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo 

przesłania zaproszenia do negocjacji w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa 

w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania 

postanowień takiej umowy; 

11. Prawie budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332); 

12. Prawie zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579); 

13. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień publicznych  

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; 
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14. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub obiektu budowlanego (wynik całości robót budowlanych  

w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję 

gospodarczą lub techniczną), a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 

15. Specjaliście ds. Zamówień – należy przez to rozumieć pracownika zamawiającego odpowiedzialnego za 

przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, danego 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

16. Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy; 

17. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

18. Wartości zamówienia – jest to całkowita szacunkowa wartość zamówienia, bez podatku od towarów  

i usług, ustalona przez Zamawiającego z należytą starannością; 

19. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp.  

z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 

20. Zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym  

a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 

21. Zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub Zamówieniu na usługi  – należy przez to 

rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi 

wymienione w Załączniku XVII do Dyrektywy 2014/25/UE, stanowiący Załącznik Nr 24 do Regulaminu. 

 

§3 

Ogólne zasady udzielania zamówień 
 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie  

z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3. Zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503,  

z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą 

przedsiębiorstwa informacji wymaganych w formularzu ofertowym. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 6, została wybrana, Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

9. Przepisy Regulaminu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców składających 

ofertę wspólną 

10. Regulamin obejmuje następujące etapy działań Zamawiającego związanych z udzielaniem zamówień: 

10.1. planowanie zamówień; 
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10.2. czynności poprzedzające wszczęcie postępowania; 

10.3. przeprowadzenie postępowania; 

10.4. udzielenie zamówienia; 

10.5. ewidencjonowanie udzielanych zamówień; 

10.6. zarządzanie i nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia; 

10.7. archiwizowanie dokumentów. 

§4 

Planowanie zamówień 
 

1. Podstawą podejmowania działań w zakresie realizacji zamówień przez Zamawiającego jest Plan 

zamówień. 

2. Kierownicy działów w terminie do dnia 30 listopada każdego roku przesyłają do Specjalisty ds. zamówień 

Wstępne Plany zamówień podległych działów na kolejny rok, obejmujący dostawy, usługi i roboty 

budowlane, których wartość roczna przekracza kwotę 2 000 złotych. Wstępny Plan zamówień oparty jest  

o założenia planu rzeczowo-finansowego i planu inwestycyjnego Zamawiającego. 

3. Wstępny plan zamówień, który po zatwierdzeniu jest Planem zamówień, opracowywany jest według wzoru 

określonego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 

4. Specjalista ds. Zamówień, jeśli jest to niezbędne, uzgadnia treść Wstępnych planów zamówień 

przekazanych przez Kierowników działów z pionem finansowym oraz Radcą Prawnym. 

5. Plan zamówień wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Kierownika Zamawiającego i w korelacji  

z planem rzeczowo-finansowym. 

6. Do czasu zatwierdzenia Planu zamówień przez Kierownika Zamawiającego, zamówień udziela się na 

podstawie projektu planu zamówień sporządzonego przez Specjalistę ds. Zamówień, po uzyskaniu zgody 

Kierownika Zamawiającego. 

7. W trakcie trwania roku Specjalista ds. Zamówień aktualizuje Plan zamówień na podstawie informacji 

przekazywanych przez Kierowników działów oraz pracowników pionu finansowego. 

8. Kierownicy działów przekazują Specjaliście ds. Zamówień informacje: 

8.1. o zrealizowaniu zadania określonego w Planie zamówień; 

8.2. o konieczności wprowadzenia nowego zadania lub modyfikacji zadania z Planu zamówień po 

zatwierdzeniu zmiany przez Kierownika Zamawiającego. Modyfikacja zadania zamieszczonego  

w Planie zamówień jest możliwa jedynie przed wszczęciem procedury wyboru Wykonawcy.  

W takim przypadku Kierownik komórki organizacyjnej składa wniosek o modyfikację zadania wraz  

z opinią pionu finansowego do Kierownika Zamawiającego. 

9. Zatwierdzony Plan zamówień stanowi podstawę do pozytywnego opiniowania dokumentów stanowiących 

podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. 

10. W przypadku konieczności pilnego lub natychmiastowego udzielenia zamówienia, o którym mowa w §9 

ust. 8 pkt 8.1., dotyczącego zadania nieujętego w Planie zamówień podstawą wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia oraz dokonania stosownych zmian w Planie zamówień po udzieleniu zamówienia 

może być polecenie Kierownika Zamawiającego w formie ustnej lub e-mail lub sms. 

11. Pracownik wyznaczony do realizacji zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia w ciągu 2 dni 

roboczych stosownej notatki dotyczącej wydanego polecenia, o którym mowa w ust. 10 i uzyskania jego 

potwierdzenia przez wydającego to polecenie. 

§5 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia dokonywany jest w celu określenia wszystkich istotnych dla Zamawiającego 

elementów dotyczących nabywanej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Za sporządzenie opisu 

przedmiotu zamówienia odpowiada Kierownik komórki organizacyjnej. 

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

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty. 

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 
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4. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

umożliwiający prawidłową realizację zamówienia. 

5. Możliwe jest użycie oznaczenia znaku towarowego czy też pochodzenia towaru przy opisie przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 należy ustalić, czy posłużenie się znakiem towarowym, 

oznaczeniem pochodzenia, itp. nie narusza zasad wydatkowania środków publicznych w sposób celowy  

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870). 

7. W przypadku wystąpienia ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów i regulacji prawnych, 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 

i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,  

a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

Prawa budowlanego, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-

użytkowego. 

11. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie 

ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 

architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

12. Opis przedmiotu zamówienia może obejmować opcje jego realizacji. 

13. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować 

Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może przeprowadzić 

dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub Wykonawców o doradztwo 

lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 

Specyfikacji Zamówienia lub określenia warunków umowy. 

14. Dialog techniczny prowadzi Kierownik komórki organizacyjnej, zainteresowany udzieleniem 

zamówienia, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 

15. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego 

przedmiocie na swojej stronie internetowej. 

 

§6 

Szacowanie wartości zamówienia 
 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez 

podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. 

2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania właściwych przepisów Regulaminu: 

2.1. zaniżać wartości zamówienia lub 

2.2. wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia; 

2.3. łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Regulaminu; 

2.4. dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. 

3. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia  

w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest 

łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 

4. Przy założeniu, że Zamawiający oszacował wartość zamówienia na początku roku z należytą starannością, 

w przypadku pojawienia się, w trakcie roku, nieprzewidzianej wcześniej potrzeby udzielenia zamówienia, 

przyjmuje się, że takie zamówienie jest nowym zamówieniem, którego wartość należy obliczyć właściwie 

do jego zakresu. 
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5. Za szacowanie wartości zamówienia odpowiada Kierownik komórki organizacyjnej składającej wniosek  

o rozpoczęcie procedury. Szacowania wartości dokonuje wyznaczony pracownik na podstawie rozeznania 

rynkowego lub analizy wydatków na tożsame dostawy lub usługi z poprzedniego roku budżetowego lub 

poprzednich 12 miesięcy, skorygowanych o wskaźnik inflacji. Kalkulacja wartości zamówienia powinna 

być dołączona do wniosku o rozpoczęcie postępowania. 

6. Rozeznanie rynkowe powinno obejmować informacje na temat ceny uzyskanej od co najmniej dwóch 

Wykonawców realizujących w ramach prowadzonej działalności dostawy lub usługi mające być 

przedmiotem zamówienia, o ile znanych jest co najmniej dwóch takich Wykonawców. Rozeznanie 

rynkowe może być przeprowadzone drogą elektroniczną lub pisemnie. Kierownik komórki organizacyjnej 

może wydać polecenie sporządzenia pisemnej notatki z przeprowadzonego rozeznania rynkowego  

i załączonych dokumentów (zapytania cenowe, odpowiedzi cenowe, wydruki ze stron internetowych, 

kopie ofert lub umów z innych postępowań itp.). 

7. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

7.1. kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na 

podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

7.2. planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. 

8. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw  

i usług oddanych przez Zamawiającego do dyspozycji Wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania 

tych robót budowlanych. 

9. Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy lub najmu na czas: 

9.1. nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest 

wartość miesięczna pomnożona przez 48; 

9.2. oznaczony: 

9.2.1. nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem 

okresu wykonywania zamówienia, 

9.2.2. dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 

wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest: 

10.1. całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień udzielanych 

na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy; 

10.2. wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych na czas 

nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy. 

11. Jeżeli zamówienie obejmuje: 

11.1. usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne 

podobne świadczenia; 

11.2. usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje 

wynagrodzenia; 

11.3. usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje  

i inne podobne świadczenia. 

12. Jeżeli zamówienia przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się 

największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

13. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

przedmiotem są roboty budowlane. 

14. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane 

ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 

15. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień określa 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień 

publicznych. 
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§7 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada Kierownik Zamawiającego. 

2. Kierownik Zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, 

określonych w Regulaminie pracownikom Zamawiającego lub innym podmiotom. 

3. Odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania są:  

3.1. Kierownicy komórek organizacyjnych – odpowiadają za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, 

w sposób umożliwiający prawidłową realizację zamówienia oraz za oszacowanie wartości 

zamówienia, a także w sprawach proceduralnych w przypadku:  

3.1.1. zamówień, gdy wartość zamówienia nie przekracza 20 000 złotych; 

3.1.2. zamówień, o których mowa w §9 ust. 5;  

3.2. Kierownik Działu Analiz Finansowych – w zakresie potwierdzania dostępnych środków na 

przeprowadzenie postępowania; 

3.3. Specjalista ds. Zamówień – w sprawach proceduralnych z wyłączeniem sytuacji, o których mowa  

w ust. 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.1 oraz 3.1.2. 

4. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję 

Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, która działa na 

podstawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

nr 04/2012. 

5. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

5.1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

5.2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5.3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały  

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub 

organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5.4. pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5.5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

6. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym powołana została 

Komisja przetargowa, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności,  

o których mowa w ust. 5. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

7. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po 

powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 5, powtarza się  

z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 

 

§8 

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
 

1. Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jest podpisany przez Kierownika komórki 

organizacyjnej Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zwany dalej 

Wnioskiem), wypełniony przez pracowników merytorycznych komórki organizacyjnej i składany do 

Kierownika Zamawiającego za pośrednictwem Specjalisty ds. Zamówień, według wzoru, stanowiącego 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.  
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1.1. Kierownik komórki organizacyjnej składa w jednym oryginalnym egzemplarzu Wniosek do 

Specjalisty ds. Zamówień uzyskując wcześniej potwierdzenie Kierownika Działu Analiz 

Finansowych/Głównego Księgowego zabezpieczenia środków na realizację wnioskowanego 

przedmiotu zamówienia. 

1.2. Specjalista ds. Zamówień weryfikuje poprawność złożonego Wniosku i po ustaleniu  

z Kierownikiem komórki organizacyjnej jego ostatecznej wersji przekazuje go Kierownikowi 

Zamawiającego do akceptacji. 

1.3. Po akceptacji Wniosku przez Kierownika Zamawiającego Specjalista ds. Zamówień przekazuje kopię 

zaakceptowanego Wniosku do realizacji Kierownikowi komórki organizacyjnej lub podejmuje jego 

realizację zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

1.4. Na podstawie zaakceptowanego Wniosku Kierownik komórki organizacyjnej wystawia 

zapotrzebowanie zgodnie z zapisami ust. 2 pkt. 2.1÷2.4 w przypadku, gdy przedmiotem Wniosku 

jest: 

1.4.1.  jednorazowy zakup lub usługa, 

1.4.2.  zakup w ramach umów na dostawy cykliczne (np. materiały budowlane, laboratoryjne, 

elektryczne, itp.) dla każdej dostawy osobno, 

1.4.3.  wykonanie robót budowlanych, 

1.4.4.  zamówienie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 2 000 złotych podstawą wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia jest wypełniony i zatwierdzony druk zapotrzebowania, stanowiący Załącznik Nr 

5 do Regulaminu.   

2.1. Kierownik komórki organizacyjnej składający zapotrzebowanie uzyskuje podpis: 

 Dyrektora nadzorującego daną komórkę organizacyjną, w przypadku gdy kwota zakupu lub usługi 

nie przekracza szacunkowej kwoty 300,00 zł netto włącznie dla danej komórki organizacyjnej dla 

jednego kontrahenta. W takim przypadku kopia zapotrzebowania przekazywana jest do Działu Analiz 

Finansowych i Specjalisty ds. zamówień. 

 Dyrektora nadzorującego daną komórkę organizacyjną, pracownika Działu Analiz Finansowych, 

Specjalisty ds. Zamówień oraz Członka Zarządu w pozostałych przypadkach. 

2.2. Zapotrzebowanie jest wystawiane w jednym oryginalnym egzemplarzu i na jednego 

dostawcę/wykonawcę. 

2.3. Kompletne i zatwierdzone zapotrzebowanie jest podstawą do rozpoczęcia realizacji zamówienia a po 

zrealizowaniu zamówienia musi być dołączone do faktury.  

2.4. Odpowiedzialny za nieprzekroczenie ustalonego przez Kierownika Zamawiającego poziomu budżetu 

w danej komórce organizacyjnej jest Kierownik komórki organizacyjnej i Dyrektor nadzorujący 

komórki organizacyjnej. 

3. W przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia zamówienia, o którym mowa w §9 ust. 8 pkt 

8.1., podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia może być polecenie Kierownika 

Zamawiającego w formie ustnej lub e-mail lub sms. W takim przypadku sporządzenie Wniosku może 

nastąpić po udzieleniu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych. 

4. Wnioski powinny być składane odrębnie, odpowiednio dla grupy asortymentowej towaru będącego 

przedmiotem dostawy, rodzaju usługi, zadania remontowego lub inwestycyjnego obejmującego roboty 

budowlane. 

5. Wnioski powinny zawierać w szczególności: 

5.1. wymagany lub pożądany termin realizacji zamówienia; 

5.2. istotne dla zamówienia dane, szczególne wymagania co do przedmiotu zamówienia lub Wykonawcy, 

5.3. wskazanie wnioskowanego trybu w jakim powinno być przeprowadzone postępowanie  

o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku Wniosków, których realizacja leży we właściwości Specjalisty ds. Zamówień, Kierownik 

komórki organizacyjnej w terminie najpóźniej 7 dni od akceptacji Wniosku przez Kierownika 

Zamawiającego przekazuje do Specjalisty ds. Zamówień projekt opisu przedmiotu zamówienia oraz 

Specyfikacji Zamówienia wraz ze wzorem umowy oraz kartą obiegową do niego opisaną przez Komórki 

właściwe oraz Radcę Prawnego. 

7. Wzór Specyfikacji Zamówienia określa Załącznik Nr 6 do Regulaminu. 
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§9 

Procedury wyboru Wykonawców 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, może być prowadzone  

w następujących trybach: 

1.1. uproszczonym, 

1.2. zapytania ofertowego, 

1.3. negocjacji, 

1.4. negocjacji z jednym Wykonawcą, 

1.5. przetargu. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro,  o którym mowa w §1 

ust. 3 Regulaminu może być prowadzone w następujących trybach: 

2.1. uproszczonym, 

2.2. zapytania ofertowego, 

2.3. negocjacji, 

2.4. negocjacji z jednym Wykonawcą, 

2.5. przetargu. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość 

zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jednocześnie nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 euro zamówienia w przypadku 

zamówienia sektorowego, o którym mowa w §1 ust. 4 Regulaminu, wszczyna się za pomocą ogłoszenia  

o zamówieniu, zgodnie z §15. 

4. Tryb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzależniony jest od wartości zamówienia: 

4.1. dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty 20 000 złotych stosuje się tryb uproszczony lub 

zapytania ofertowego; 

4.2. dla zamówień o wartości od 20 000 złotych do kwoty 200 000 złotych stosuje się tryb zapytania 

ofertowego, negocjacji, negocjacji z jednym Wykonawcą lub przetargu; 

4.3. dla zamówień o wartości od 200 000 złotych do kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla zamówień sektorowych stosuje się tryb 

negocjacji, negocjacji z jednym Wykonawcą lub przetargu; 

5. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 4 pkt 4.2 możliwe jest prowadzenie postępowania przez 

Kierownika komórki organizacyjnej, wnioskującego o udzielenie zamówienia, w uzgodnieniu ze 

Specjalistą ds. Zamówień. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2 oraz ust. 2 pkt 2.2 może być, na 

wniosek Specjalisty ds. Zamówień przeprowadzone przez komisję przetargową. 

7. Propozycji wyboru trybu dokonuje Kierownik komórki organizacyjnej we wniosku o rozpoczęcie 

postępowania stanowiącym Załącznik Nr 4 do Regulaminu a ostateczną decyzje podejmuje Kierownik 

Zamawiającego. 

8. Tryb negocjacji z jednym Wykonawcą może być stosowany niezależnie od wartości zamówienia  

w następujących przypadkach: 

8.1. gdy konieczne jest natychmiastowe udzielenie zamówienia, w szczególności w razie: 

8.1.1. awarii technicznej stwarzającej zagrożenie dla procesów technologicznych rozumianej jako 

gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia technicznego lub systemu 

urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę (całkowitą bądź 

częściową) ich pierwotnych właściwości; 

8.1.2. zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 

8.1.3. zagrożenia dla środowiska będącego wynikiem awarii; 

8.1.4. zagrożeń powodujących lub mogących spowodować straty finansowe lub straty  

w majątku Zamawiającego; 

8.1.5. obowiązku wykonania czynności i robót wynikających z zapisów ustawy Prawo budowlane; 
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8.1.6. klęski żywiołowej rozumianej jako katastrofa naturalna – zdarzenie związane  

z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne 

wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, 

osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub 

zwierząt, chorób zakaźnych ludzi lub też działanie innego żywiołu); 

8.2. gdy konieczność pilnego udzielenia zamówienia zachodzi z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, a konieczny i niemożliwy do wcześniejszego przewidzenia termin udzielenia 

zamówienia uniemożliwia zastosowanie trybów zapytania ofertowego, negocjacji lub przetargu; 

8.3. gdy ze względu na charakter zamówienia wymagana jest szczególna wiedza i doświadczenie 

konkretnego Wykonawcy uzasadnione jest udzielenie zamówienia temu konkretnemu Wykonawcy 

gwarantującemu należyte wykonanie zamówienia. Dotyczy to w szczególności usług: prawniczych, 

doradztwa, nadzoru inwestorskiego, szkoleniowych lub projektowych; 

8.4. jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy, których część zrealizowano w ubiegłych latach,  

a zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach 

technicznych lub standardzie, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 

nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub ich 

instalacji; 

8.5. jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi, których część zrealizowano w ubiegłych latach,  

a zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania usług o innych standardach, co 

powodowałoby nieproporcjonalnie duże trudności organizacyjne lub techniczne; 

8.6. jeżeli przedmiot zamówienia jest tematycznie związany z innym realizowanym lub wykonanym 

zamówieniem, a uzasadnione jest utrzymanie ciągłości i standardu realizacji przedmiotu zamówienia 

poprzez udzielenie zamówienia konkretnemu Wykonawcy. 

9. Wybór trybu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powinien uwzględniać oszczędne 

wydatkowanie środków publicznych, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów  

z poniesionych nakładów, w tym na przeprowadzenie postępowania oraz w sposób umożliwiający 

terminową realizację zadań. 

10. Bez względu na wartość zamówienia, Kierownik Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach może 

podjąć decyzję wyboru Wykonawcy w innym trybie niż przewidziane w Regulaminie, ustalając zasady 

jego przeprowadzenia. 

 

§10 

Postępowanie uproszczone 
 

1. W postępowaniu uproszczonym wyboru Wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia 

dokonuje pracownik Zamawiającego wyznaczony przez Kierownika komórki wnioskującej. 

2. W postępowaniu uproszczonym dla zamówień nieprzekraczających 2 000 złotych pracownik 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru Wykonawcy w oparciu o rozpoznania cenowe 

rynku dokonanego przy użyciu wszelkich możliwych metod: osobiście, telefonicznie, pocztą 

elektroniczną, pisemnie lub poprzez przegląd stron internetowych. 

3. Fakt udzielenia zamówienia w oparciu o posiadane rozpoznanie cenowe rynku pracownik wyznaczony do 

przeprowadzenia postępowania potwierdza stosowną pisemną adnotacją na fakturze VAT lub rachunku 

dokumentującym dokonanie zakupu. 

4. W postępowaniu uproszczonym dla zamówień przekraczających 2 000 złotych a nieprzekraczających 

20 000 złotych pracownik Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje rozpoznania cenowego 

rynku dokonanego przy użyciu metod: pocztą elektroniczną, pisemnie lub poprzez przegląd stron 

internetowych. Następnie sporządza notatkę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Regulaminu, 

składa ją do akceptacji Kierownika Zamawiającego po akceptacji przez Specjalistę ds. Zamówień. 

 

§11 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego polega na skierowaniu, do co najmniej trzech potencjalnych 

Wykonawców, którzy według rozpoznania rynku pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia 
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postępowania gwarantują należyte wykonanie zamówienia, Zaproszenia do składania ofert, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 8 do Regulaminu. 

2. Zaproszenie do składania ofert opracowuje pracownik wyznaczony do przeprowadzenia postępowania,  

a podpisuje Kierownik Zamawiającego. 

3. Zaproszenia do składania ofert kieruje się do Wykonawców drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 

4. W uzasadnionych przypadkach załącznikiem do Zaproszenia do składania ofert może być Specyfikacja 

Zamówienia zawierająca w szczególności wzór umowy, jaką Zamawiający zamierza zawrzeć  

z wybranym Wykonawcą. 

5. Wyznaczony termin składania ofert nie może być krótszy niż 3 dni dla dostaw i usług oraz 7 dni dla robót 

budowlanych od dnia przekazania Zaproszenia do składania ofert. 

6. Oferty mogą być składane według wyboru Zamawiającego określonego w Zaproszeniu do składania ofert 

drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 

7. Niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert pracownik wyznaczony do przeprowadzenia 

postępowania dokonuje czynności oceny złożonych ofert, z której sporządza Notatkę, stanowiącej 

Załącznik Nr 7 do Regulaminu, lub Protokół oceny ofert, stanowiący Załącznik Nr 9, jeżeli postępowanie 

prowadzone jest przez Komisję przetargową.  

8. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

9. W przypadku gdy postępowanie prowadzone jest przez Komisję przetargową zgodnie z §9 ust. 6, osoby 

biorące udział w postępowaniu składają oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 6. 

 

§12 

Negocjacje 
 

1. Postępowanie w trybie negocjacji polega na skierowaniu do co najmniej trzech potencjalnych 

Wykonawców, którzy według rozpoznania pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania 

gwarantują należyte wykonanie zamówienia, Zaproszenia do negocjacji, którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 10 do Regulaminu. 

2. Zaproszenie do negocjacji opracowuje pracownik wyznaczony do przeprowadzenia postępowania,  

a podpisuje Kierownik Zamawiającego. 

3. Zaproszenie do negocjacji kieruje się do Wykonawców drogą elektroniczną lub faksem,  

a w uzasadnionych przypadkach pisemnie. 

4. Załącznikiem do Zaproszenia do negocjacji jest Specyfikacja Zamówienia zawierająca  

w szczególności wzór umowy, jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą. 

5. W odpowiedzi na Zaproszenie do negocjacji Wykonawcy składają oferty wstępne. 

6. Wyznaczony termin składania ofert wstępnych nie może być krótszy niż 3 dni dla dostaw i usług oraz 7 

dni dla robót budowlanych od dnia przekazania Zaproszenia do negocjacji. 

7. Oferty wstępne mogą być składane według wyboru Zamawiającego określonego w Zaproszeniu do 

negocjacji drogą elektroniczną lub faksem bądź pisemnie. 

8. Niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert wstępnych przeprowadza się negocjacje  

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty wstępne w wyznaczonym terminie. 

9. Negocjacje z Wykonawcami przeprowadza Zespół negocjacyjny, którego skład proponowany jest we 

wniosku o rozpoczęcie postępowania oraz zatwierdzany przez Kierownika Zamawiającego. W skład 

Zespołu negocjacyjnego wchodzą między innymi Kierownik komórki organizacyjnej oraz Specjalista ds. 

zamówień. 

10. Z przebiegu negocjacji i uzgodnień poczynionych w ich trakcie Zespół negocjacyjny sporządza Protokół 

z negocjacji, zawierający w szczególności wybór oferty najkorzystniejszej. Wzór Protokołu  

z negocjacji stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu. 

11. Protokół z negocjacji zawierający wybór oferty najkorzystniejszej zatwierdza Kierownik Zamawiającego. 

12. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje drogą elektroniczną lub faksem bądź 

pisemnie Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne. 
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§13 

Negocjacje z jednym Wykonawcą 
 

1. Postępowanie w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą polega na zaproszeniu do negocjacji konkretnego 

Wykonawcę, który według rozpoznania pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania 

gwarantuje należyte wykonanie zamówienia. Celem negocjacji jest uzyskanie jak najlepszych warunków 

realizacji zamówienia. 

2. Zaproszenie do negocjacji realizuje się poprzez skierowanie do jednego Wykonawcy Zaproszenia do 

negocjacji, którego wzór stanowi Załącznik Nr 10 do Regulaminu. 

3. Załącznikiem do Zaproszenia do negocjacji może być Specyfikacja Zamówienia zawierająca  

w szczególności wzór umowy, jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z zaproszonym Wykonawcą. 

4. Zaproszenie do negocjacji oraz Specyfikację zamówienia opracowuje pracownik wyznaczony do 

przeprowadzenia postępowania a podpisuje Kierownik Zamawiającego. 

5. Zaproszenie do negocjacji kieruje się do Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem lub pisemnie. 

6. Negocjacje z Wykonawcą przeprowadza Zespół negocjacyjny, którego skład proponowany jest we 

wniosku o rozpoczęcie postępowania oraz zatwierdzany przez Kierownika Zamawiającego. W skład 

Zespołu negocjacyjnego wchodzą między innymi Kierownik komórki organizacyjnej oraz Specjalista ds. 

zamówień. 

7. Z przebiegu negocjacji i uzgodnień dokonanych podczas negocjacji Zespół negocjacyjny sporządza 

Protokół z negocjacji. Wzór Protokołu z negocjacji stanowi Załącznik Nr 11 do Regulaminu. 

8. Protokół z negocjacji zatwierdza Kierownik Zamawiającego. 

9. W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe udzielenie zamówienia: 

9.1. gdy nie jest możliwe uzyskanie pisemnej zgody Kierownika Zamawiającego na poniesienie wydatku 

awaryjnego, Kierownik komórki wnioskującej uzyskuje akceptację Kierownika Zamawiającego po 

przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej, a następnie niezwłocznie występuje o taką zgodę na piśmie; 

9.2. zaproszenie do negocjacji może być przekazane konkretnemu Wykonawcy telefonicznie lub 

osobiście; 

9.3. negocjacje z konkretnym Wykonawcą może prowadzić wyznaczony pracownik; 

9.4. Protokół z negocjacji może być sporządzony i zatwierdzony po udzieleniu zamówienia. 

 

§14 

Przetarg 
 

1. Postępowanie w trybie przetargu prowadzone jest zgodnie z przepisami art. 701 i 703 – 705 Kodeksu 

cywilnego według zasad określonych w Regulaminie. 

2. Za przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu odpowiedzialny jest Specjalista ds. Zamówień, który 

opracowuje Ogłoszenie o przetargu. Wzór Ogłoszenia o przetargu stanowi Załącznik Nr 12 do 

Regulaminu. 

3. Za opracowanie Specyfikacji Zamówienia odpowiedzialny jest Kierownik komórki organizacyjnej. 

4. Specjalista ds. Zamówień przekazuje Ogłoszenie o przetargu oraz Specyfikację Zamówienia do 

zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego. 

5. Zasady przeprowadzania przetargu określa Załącznik Nr 13 do Regulaminu. 

6. Do przeprowadzenia lub przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  

w trybie przetargu Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję Przetargową. Organizacje, tryb pracy 

oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 04/2012 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji "WOD„. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. 

7. Postępowanie w trybie przetargu kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego 

Protokołu z przetargu, którego wzór stanowi Załącznik nr 14 do Regulaminu. 

8. Wszczęcie procedury przetargu następuje poprzez zamieszczane przez Zespół ds. Informatyki na stronie 

internetowej Zamawiającego Ogłoszenia o przetargu wraz z Specyfikacją Zamówienia, przekazywane 

przez Specjalistę ds. Zamówień. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się upublicznienie Ogłoszenia 

o przetargu w inny sposób. 
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9. Specjalista ds. Zamówień dokumentuje fakt zamieszczenia Ogłoszenia o przetargu w aktach 

postępowania. 

10. Po zamieszczeniu Ogłoszenia o przetargu w sposób określony w ust. 8, Zamawiający może poinformować 

o wszczęciu postępowania znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności 

świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. 

11. Do terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia o przetargu, Specyfikacji 

Zamówienia lub unieważnić przetarg. 

12. Zamawiający od chwili zamieszczenia Ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej,  

a Wykonawcy od chwili złożenia oferty zgodnie z zamieszczonym Ogłoszeniem o przetargu, są 

obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami zamieszczonego Ogłoszenia o przetargu  

i Specyfikacji Zamówienia. 

 

§15 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
 

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do zamówień społecznych, o których mowa w §1 ust. 4 oraz 

Załączniku nr 24 do Regulaminu. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia na usługi społeczne stosując następujące zasady: 

2.1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 

2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera 

informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: 

2.2.1. Termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty; 

2.2.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia; 

2.2.3.  Kryteria oceny ofert. 

2.3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, 

informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2.4. W przypadku nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie, 

informację o nieudzieleniu zamówienia. 

3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne  

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców, a czynności 

związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powinny 

wykonywać osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

4. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z procedurami określonymi  

w sposobie przeprowadzenia postępowania. 

5. Zamawiający będzie mógł podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia po negocjacjach tylko z jednym 

Wykonawcą, w przypadku: 

5.1. gdy ze względu na wyjątkową sytuacje niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane będzie natychmiastowe wykonanie 

zamówienia, a nie będzie można zachować terminów na sporządzenie i złożenie oferty, 

umożliwiających udzielenie zamówienia w procedurze konkurencyjnej; 

5.2. gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w procedurze konkurencyjnej nie zostały złożone 

żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone; 

5.3. gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w procedurze konkurencyjnej wszystkie oferty zostały 

odrzucone; 

5.4. gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w procedurze konkurencyjnej wszyscy Wykonawcy 

zostali wykluczeni z postępowania 

a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest jawne, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
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7. Wykonawca nie może zastrzec informacji o cenie oraz podanych w ofercie wielkościach innych kryteriów 

oceny ofert. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej 

i w języku polskim.  

9. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne następuje poprzez zamieszczane 

przez Zespół ds. Informatyki na stronie internetowej Zamawiającego Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi, przekazywanego przez Specjalistę ds. Zamówień.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się upublicznienie Ogłoszenia w inny sposób. Wzór ogłoszenia 

o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi stanowi Załącznik nr 15 do 

Regulaminu. 

10. Specjalista ds. Zamówień dokumentuje fakt zamieszczenia Ogłoszenia w aktach postępowania. 

11. Po zamieszczeniu Ogłoszenia o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

w sposób określony w ust. 9, Zamawiający może poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie 

Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem 

zamówienia. 

12. Do terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia o udzielenie zamówienia na 

usługi społeczne i inne szczególne usługi lub unieważnić postępowanie. 

13. Zamawiający od chwili zamieszczenia Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi na stronie internetowej, a Wykonawcy od chwili złożenia oferty zgodnie  

z zamieszczonym Ogłoszeniem, są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami zamieszczonego 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia o usługi społeczne i inne szczególne usługi kończy się z chwilą 

zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego Protokołu z przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wzór stanowi Załącznik  

nr 16 do Regulaminu. 

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne stosuje się zapisy od § 16 do § 19 

Regulaminu. 

16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza je na 

stronie internetowej. 

18. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert a stosowną informację zamieszcza na stronie 

internetowej. 

19. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 21 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

20. Zamawiający poprawia w ofercie: 

20.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

20.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

20.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

21. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie ma 

zastosowania § 20 Środki ochrony prawnej. Wykonawca może poinformować zamawiającego  

o niezgodnej z treścią ogłoszenia o zamówieniu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 

do której jest on zobowiązany na podstawie ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku uznania zasadności 

przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując 

o tym wykonawców w sposób przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu.  
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§16 

Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

1.2.1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), 

1.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny, 

1.2.3. skarbowe, 

1.2.4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 

1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

1.2. 

1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne, lub który zataił te informacje lub nie jest  

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity 

Dz. U.  z 2016 r. poz. 1541); 

1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
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229, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 

2.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171); 

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

2.3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3 uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w § 7 ust. 5 pkt 5.2 – 5.4 z: 

2.3.1. Zamawiającym, 

2.3.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

2.3.3. członkami komisji przetargowej, 

2.3.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 6 

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  

z Zamawiającym co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

2.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2.5; 

2.7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych; 

2.8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, chyba że Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawców którzy: 

3.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

3.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub  

w terminie, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

3.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. O udzielenie zamówienia w każdej z procedur, mogą zostać określone w stosunku do Wykonawców: 
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5.1. warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności: 

5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

5.2. podstawy wykluczenia, dotyczące okoliczności wskazanych w Specyfikacji Zamówienia. 

6. Warunki udziału w postępowaniu muszą być związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego 

proporcjonalne. 

7. Do oferty lub oferty wstępnej składanej w postępowaniach prowadzonych w trybie zapytania ofertowego, 

negocjacji, negocjacji z jednym Wykonawcą lub przetargu o wartości zamówienia powyżej 20 000 złotych 

Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą o wartości powyżej 20 000 

złotych Wykonawca składa w trakcie negocjacji aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

9. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 i 8 stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

10. Weryfikując spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia Zamawiający 

może zażądać od Wykonawców dokumentów potwierdzających odpowiednio ich spełnienie albo brak 

istnienia podstaw wykluczenia. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawców przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. 

12. Rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, 

okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane określa Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym w Specyfikacji Zamówienia 

jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia 

oraz spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, nie później niż na dzień składania ofert 

lub ofert wstępnych, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Zamówienia. W takim 

przypadku Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. 

15. Zamawiający powinien wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane 

dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  

w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu, postępowanie będzie podlegało 

unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców 

dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również jej treści oraz złożonych dokumentów. 

 

§17 

Wadium 
 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości do 3% wartości zamówienia. 
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione gdy wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem 

składania ofert. 

4. Wysokość wadium należy wskazać w Specyfikacji Zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa 

kwotę wadium dla każdej części. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

6.1. pieniądzu; 

6.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

6.3. gwarancjach bankowych; 

6.4. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

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

Zamawiającego. 

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

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 13,  niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,  

z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§18 

Rażąco niska cena 
 

1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, przetargu 

lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zaoferowana 

cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, 

w szczególności w zakresie: 

1.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 847); 
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1.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

1.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

1.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

1.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

2.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z § 6 ust. 13 i 14 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika 

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa  

w ust. 1; 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie negocjacji wyjaśnienie wątpliwości 

Zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny oferty wstępnej Zamawiający wyjaśnia w trakcie 

prowadzonych negocjacji a ich wynik uwzględnia w wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

§19 

Unieważnienie postępowania 
 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

1.1. nie złożono żadnej oferty w postępowaniu; 

1.2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

1.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej 

oferty; 

1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

2. Zamawiający może w każdym momencie odstąpić od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny. 

3. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 

postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

4. O unieważnieniu postępowania albo odstąpieniu od jego prowadzenia o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej i zawiadamia drogą elektroniczną lub faksem 

lub pisemnie równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w trybie przetargu lub w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 

5. O unieważnieniu postępowania albo odstąpieniu od jego prowadzenia o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zawiadamia drogą elektroniczną lub faksem bądź pisemnie równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w trybie zapytania ofertowego, negocjacji i negocjacji z jednym 

Wykonawcą. 

6. Informację o unieważnieniu albo odstąpieniu od jego prowadzenia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert Zamawiający umieszcza na swej stronie internetowej. 
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§20 

Środki ochrony prawnej 
 

1. Jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu może wnieść zastrzeżenia na 

piśmie do Kierownika Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub informacji o unieważnieniu postępowania. 

2. Zastrzeżenia powinny wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z Regulaminem, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie zastrzeżeń. 

3. Wymaga się by zastrzeżenia zostały wniesione w terminie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Specjalista ds. Zamówień przedstawia Kierownikowi Zamawiającego rekomendację odnośnie stanowiska 

Zamawiającego w przedmiocie wniesionych zastrzeżeń. 

5. Kierownik Zamawiającego podejmuje decyzję odnośnie stanowiska Zamawiającego w przedmiocie 

wniesionych zastrzeżeń. 

6. Zamawiający przesyła jedynie wyjaśnienie formalne i pozostawia podniesione zarzuty bez odpowiedzi 

merytorycznej, jeżeli stwierdzi, że: 

6.1. zastrzeżenia złożył podmiot nieuprawniony; 

6.2. zastrzeżenia złożono po upływie terminu określonego w ust. 1 lub dotyczą okoliczności 

rozstrzygniętych przez Zamawiającego. 

7. W przypadku uwzględnienia wniesionych zastrzeżeń powtarza się czynność, której dotyczy zastrzeżenie 

lub dokonuje czynności zaniechanej. 

8. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności nowej albo 

braku uwzględnienia zarzutów. 

9. Decyzja Zamawiającego w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów jest ostateczna. 

10. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie dla postępowań prowadzonych w trybie przetargu. 

 

 

§21 

Udzielenie zamówienia 
 

1. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy, w oparciu  

o zatwierdzony wynik postępowania lub protokół kończący postępowanie, jest:  

1.1. Umowa zawarta z Wykonawcą lub 

1.2. Zamówienie/Zlecenie, którego wzór określa Załącznik Nr 21 do Regulaminu 

1.3. Zapotrzebowanie, którego wzór określa Załącznik Nr 5 do Regulaminu 

2. W przypadku udzielania zamówień na dostawy lub usługi o wartości mniejszej od kwoty 20 000 złotych 

lub udzielanych w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą związanych z koniecznością natychmiastowego 

udzielenia i wykonania zamówienia, za zgodą wybranego Wykonawcy można odstąpić od potwierdzania 

udzielenia zamówienia w formie Zamówienia/Zlecenia. W takiej sytuacji dokumentem potwierdzającym 

udzielenie zamówienia jest wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT lub rachunek dokumentujący 

operację gospodarczą zawierający stosowne adnotacje Kierownika komórki wnioskującej, wraz  

z załączonym zapotrzebowaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3. 

3. Projekt Zamówienia, Zlecenia oraz Umowy parafuje Główny Księgowy/Dyrektor ds. Ekonomiczno-

Finansowych potwierdzając dokonanie wstępnej kontroli w zakresie: 

3.1. zgodności zamówienia z planami finansowymi; 

3.2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących zamówienia. 

4. Projekt Umowy parafuje Radca Prawny. 

5. Umowy, Zamówienia i Zlecenia podpisuje Kierownik Zamawiającego. 
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6. Zamówienia, Zlecenia oraz Umowy sporządzane są w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla strony 

– wybranego Wykonawcy, drugi egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

§22 

Umowy 
 

1. Umowy w sprawach zawiera się, na podstawie decyzji Kierownika Zamawiającego, w formie pisemnej. 

2. Do umów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Instrukcji zawierania umów stanowiącej 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2008 z dn. 30.04.2008 r., jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią 

inaczej. 

3. Umowy zawiera się na czas określony. 

4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem są świadczenia okresowe lub 

ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata lub na czas nieokreślony, wymaga zgody Kierownika Zamawiającego 

wyrażonej w drodze decyzji, udzielonej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Kierownik Zamawiającego udziela zgody, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, na wniosek 

komórki organizacyjnej, załączony do wniosku o udzielenie zamówienia sektorowego, jeżeli udzielenie 

takiej zgody leży w interesie Zamawiającego. 

6. W każdym postępowaniu, w którym do Specyfikacji Zamówienia załączono projekt (wzór) Umowy, przed 

terminem składania ofert Wykonawcy w ramach wyjaśnień treści Specyfikacji Zamówienia mogą zgłaszać 

uwagi dotyczące Umowy. Wykonawcy składając ofertę oświadczają, że wyrażają zgodę na wszelkie 

zapisy znajdujące się w przekazanym im projekcie Umowy. 

7. Umowę zawiera się niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej 

przewidzianych w Regulaminie w terminie związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Umowę można zawrzeć niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w postępowaniu 

złożono jedną ofertę. 

9. Jeżeli upłynął termin związania ofertą, Umowę można zawrzeć, o ile Wykonawca wyrazi zgodę na jej 

zawarcie na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

11. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie. 

12. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy składający taką ofertę ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

13. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

14. Za realizację Umowy odpowiedzialny jest Kierownik komórki wnioskującej, który składał wniosek  

o rozpoczęcie postępowania, o ile Kierownik Zamawiającego nie podejmie innej decyzji. 

15. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może 

podpisać Umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę następną w kolejności, o ile Wykonawca ten 

zadeklaruje realizację Umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w złożonej ofercie,  

z uwzględnieniem zmian ilościowych, będących wynikiem częściowego zrealizowania wypowiedzianej 

umowy lub umowy od której odstąpiono. Zawarcie umowy w powyższych okolicznościach wymaga zgody 

Kierownika Zamawiającego. 

16. W przetargu, Zamawiający oraz Wykonawca może żądać unieważnienia zawartej Umowy, jeżeli strona 

tej Umowy, inny Wykonawca lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu 

w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli Umowa została zawarta na cudzy rachunek, 

jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek Umowa została zawarta, lub dający zlecenie. 

Uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu 

przyczyny unieważnienia, nie późnej jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia Umowy. 
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17. Umowy podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. Nie udostępnia się umów lub części umów zawierających informacje zastrzeżone. 

 

§23 

Zmiany Umowy 
 

1. Zakazuje się zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1.1. zmiana została przewidziana w Ogłoszeniu lub Specyfikacji Zamówienia w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 

1.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego, 

1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

1.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1.3.1. konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

1.3.2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

1.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

1.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1.1, 

1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

1.4.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców; 

1.5. Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 5. 

1.6. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień 

na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ppkt. 1.4.2, Zamawiający nie może 

wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1, 1.3 i 1.6, zmiany postanowień umownych nie mogą 

prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej. 

4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną 

wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3, pkt 1.3 ppkt 1.3.2 i pkt 1.6, ustala się 

w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych 

postanowień. 

5. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 
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5.1. Zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy 

ramowej w pierwotnym brzmieniu; 

5.2. Nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

5.2.1. Zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub 

przyjęto by oferty innej treści, 

5.2.2. Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść Wykonawcy 

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

5.2.3. Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy 

lub umowy ramowej, 

5.2.4. Polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1.4. 

6. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany 

umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1-5 obowiązany jest przeprowadzić nowe 

postępowanie o udzielenie zamówienia. 

7. Zmiana umowy wymaga formy właściwej dla jej zawarcia. 

 

§24 

Ewidencjonowanie Udzielonych Zamówień 

 
1. Zatwierdzone do realizacji Wnioski są rejestrowane w Rejestrze postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych prowadzonym przez Specjalistę ds. Zamówień, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 

Nr 23 do Regulaminu. 

2. Numer Rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o którym mowa w ust. 1, jest 

równocześnie numerem sprawy i powinien być przywoływany we wszystkich dokumentach dotyczących 

danego zamówienia. 

3. Umowy w sprawie zamówień podlegają rejestracji w Rejestrze prowadzonym przez Zespół 

Organizacyjny. 

4. Oryginały Umów wraz z kartami obiegowymi do ich projektów przechowywane są w zbiorach Umów 

prowadzonych przez Zespół Organizacyjny. 

 

§25 

Nadzór i zarządzanie realizacją udzielonych zamówień 
 

1. Nadzór nad realizacją zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. 

sprawuje Kierownik Zamawiającego. 

2. W zakresie zobowiązań wynikających z realizacji udzielonych zamówień nadzór sprawuje Kierownik 

Komórki organizacyjnej. 

3. Zarządzanie realizacją udzielonego zamówienia należy do Kierownika komórki organizacyjnej 

wyznaczonego do jego realizacji, a w szczególności: 

3.1. złożenia do Działu Analiz Finansowych (FA) oryginału zabezpieczenia zawartej umowy (w postaci 

gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej itp.); 

3.2. dokonania przeglądu pogwarancyjnego o ile umowa tak stanowi; 

3.3. wydanie do Działu Analiz Finansowych (FA) dyspozycji zwrotu zabezpieczenia wraz z kopią 

protokołu odbioru bądź protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

4. Kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony do realizacji zamówienia jest obowiązany niezwłocznie 

po ujawnieniu istotnych uchybień po stronie Wykonawcy, związanych z realizacją zamówienia, 

przedstawić Kierownikowi Zamawiającego stosowną pisemną informację w tej sprawie. 
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§26 

Obieg dokumentów 
 

1. Oferty składane w formie pisemnej przez Wykonawców przyjmuje Kancelaria Zamawiającego. 

2. Złożone oferty są przekazywane za pokwitowaniem pracownikowi wyznaczonemu do prowadzenia 

postępowania niezwłocznie po upływie terminu ich składania. 

3. Kierownik komórki organizacyjnej prowadzącego postępowanie odpowiedzialny jest za przekazanie do 

Specjalisty ds. Zamówień dokumentacji z przeprowadzonych czynności procedury udzielenia zamówienia 

celem jej przechowywania przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia i archiwizowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami obowiązującymi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o. 

 

§27 

Postanowienia końcowe 
 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu 

od stosowania Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki 

podlegającej zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego. W notatce należy w szczególności wskazać 

okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu. 

3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania zasad 

dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów 

publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających 

sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów 

finansowych. 

 

§28 

Wykaz załączników do Regulaminu 
 

1. Plan Zamówień. – Załącznik Nr 1 

2. Oświadczenie osoby o braku podstaw wyłączenia. – Załącznik Nr 2 

3. Oświadczenie dotyczące wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

– Załącznik Nr 3 

4. Wniosek o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia. – Załącznik Nr 4 

5. Wzór zapotrzebowania. – Załącznik Nr 5 

6. Specyfikacja Zamówienia. – Załącznik Nr 6 

7. Notatka służbowa.– Załącznik Nr 7 

8. Zaproszenie do składania ofert. – Załącznik Nr 8 

9. Protokół oceny ofert. – Załącznik Nr 9 

10. Zaproszenie do negocjacji. – Załącznik Nr 10 

11. Protokół z negocjacji. – Załącznik Nr 11 

12. Ogłoszenie o przetargu. – Załącznik Nr 12 

13. Zasady przeprowadzania przetargu. – Załącznik Nr 13 

14. Protokół z przetargu. – Załącznik Nr 14 

15. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. – Załącznik Nr 15 

16. Protokół z postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi. – Załącznik Nr 16 

17. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia. - Załącznik nr 17 

18. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. - Załącznik nr 18 

19. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. - Załącznik nr 19 



Strona 26 z 26 
 

20. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. - Załącznik nr 20 

21. Zamówienie. – Załącznik Nr 21 

22. Zlecenie. – Załącznik Nr 22 

23. Rejestr postępowań. – Załącznik Nr 23 

24. Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług. – Załącznik Nr 24 

 

 



L.p. Przedmiot zamówienia

Zadanie ujęte w 

planie 

inwestycyjnym

TAK/NIE

Zadanie ujęte w 

planie rzeczowo-

finansowym

TAK/NIE

Przewidywany tryb lub 

procedura udzielenia 

zamówienia

Orientacyjna 

wartość zamówienia 

netto zł

Uwagi

Roboty 

budowlane
Usługi Dostawy kwartalnym lub miesięcznym

I. ROBOTY BUDOWLANE

1

2

3

4

II. USŁUGI

1

2

3

4

III. DOSTAWY

1

2

3

4

RAZEM

Data sporządzenia: ………

Sporządził/a: ………….

Data zatwierdzenia: ……………………………….. Zatwierdził: ………………………………………

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie 

z dn. 29.09.2017 r.

Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania w ujęciu

Nazwa komórki organizacyjnej

……………………………………………….

……………………………………

data i podpis Kierownika komórki 

organizacyjnej

WSTĘPNY PLAN / PLAN POSTĘPOWAŃ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK …….

Rodzaj zamówienia
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 Załącznik Nr 2 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

Nr sprawy: ………………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Kierownika Zamawiającego / pracownika Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego 

powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego 

/ innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia1 

 

Imię (imiona)  …………………………………………………………………. 

Nazwisko …………………………………………………………………. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadcza, że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem 

związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie 

pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą i nie byłem członkiem organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

4) nie pozostaję z żadnym Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

 

 

 …………………………….. dnia ………………. r. 

     ……………………………. 

      (podpis) 

 

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z 

niniejszego postępowania 

 

 …………………………….. dnia ………………. r. 

     ……………………………. 

      (podpis) 

 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 

 

 

 
(pieczęć Zamawiającego) 
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 Załącznik Nr 3  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie § 16 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie 

mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów  

i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie 

 

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ……………………………….. 

Nr sprawy……………., prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

w Bełchatowie, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Zamówienia: 

1. Posiadam uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub czynności        

w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym         

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..   
          (miejscowość, data)  

 

 

        …………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

  

 

 

 

 

 
(nazwa i adres Wykonawcy/) 
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II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ……………………………….. 

Nr sprawy……………., prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

w Bełchatowie, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie §16 ust. 1 pkt 1.2. ÷ 1.12. 

oraz ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

w Bełchatowie. 

 

 

  

          …………………………………..   
                       (miejscowość, data)  

 

 

…………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………………………………..   
                       (miejscowość, data)  

 

 

…………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4   

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

…………………………………                                              …………………………………. 
        komórka wnioskująca                                                                                    data złożenia wniosku 

                                                                                                                                wypełnia Dział OZ 

……………………………………….. 

Nr kolejny, nadawany przez 

Specjalistę ds. Zamówień  

                                                                             Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

                                                                              „WOD-KAN” Sp. z o.o. 

                                                                                                      w/m 

                                                                              za pośrednictwem Specjalisty                      

ds. Zamówień. 

 

WNIOSEK 

o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Rodzaj zamówienia (zaznaczyć odpowiednio): 

 

      dostawa 

      usługa 

      roboty budowlane 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia (Opisu należy dokonać zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień, podając wszystkie niezbędne wymagania i okoliczności mające wpływ na 

sporządzenie oferty): 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 
(jeżeli we wniosku brak miejsca – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy umieścić w załączeniu) 
 

3. Zawarcie umowy (zaznaczyć odpowiednio): 

      tak 

      nie 

 

4. Informacje o podobnych zamówieniach udzielonych wcześniej (zaznaczyć/uzupełnić  

    odpowiednio): 

     podobne zamówienia nie wystąpiły wcześniej, 

     podobne zamówienia dotyczyły: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

data i numer umowy/umów zawartych w powyższych zamówieniach: 

………………………………………………………………………………………..………… 
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5. Uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Wartość szacunkowa zamówienia: 

    została określona w dniu …………………… . 

    netto ……………… zł 

    procent podatku VAT: ……….. , kwota podatku VAT: ……………… zł 

    brutto …………….zł 

    równowartość zamówienia netto w euro …………….. 

    w dniu określenia wartości szacunkowej zamówienia kurs euro wynosił: 1 euro =  …..zł. 

 

7. Imię i nazwisko osoby dokonującej oszacowania wartości zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie (zaznaczyć odpowiednio): 

 rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia (podać źródło, załączyć 

odpowiednie materiały, notatkę służbową) 

      analizy wydatków na tożsame dostawy lub usługi z poprzedniego roku budżetowego lub  

         poprzednich 12 miesięcy, skorygowanych o wskaźnik inflacji 

      kosztorys inwestorski 

      inne ……………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………….. 

9. Nr pozycji według Planu zamówień:  

....................................................................................................................................................... 

 

10. Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia: 

    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia: 

    ………….. zł netto 

    …………. .zł brutto 

zgodnie z: Planem rzeczowo-finansowym / Planem inwestycyjnym / przesunięciem środków 

…………………………… (zaznaczyć i/lub odpowiednio uzupełnić o nr pozycji planu oraz 

wartość) 

 

………………………………………. 
data i podpis Kierownika Działu Analiz Finansowych /  

Głównego Księgowego   
 

11. Termin realizacji zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

12. Proponowane kryteria, wg których dokonywana będzie ocena ofert oraz ich 

znaczenie:                  
a. cena ……………………………………100.% 

b. ………………………………………………..% 

c. ………………………………………………..% 

d. ………………………………………………..% 
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13. Szczególne warunki wymagane od wykonawców: 

 

 

Sugerowane warunki, które powinien 

spełniać wykonawca ubiegający się        

o zamówienie 

(np. doświadczenie zawodowe, określony 

potencjał kadrowy, techniczny, finansowy, 

itp. z uzasadnieniem) 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymaganych warunków 

(np. certyfikaty, atesty, koncesje, 

zezwolenia, wykazy osób, 

specjalistycznego sprzętu, itp.) 

   

  

 

  

        

14. Załączniki: 

 projekt umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, 

 inne ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

15. Wnioskowany tryb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, ze 

wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem wyboru trybu (zaznaczyć 

odpowiednio):  

15.1. Tryb: 

 uproszczony 

 zapytanie ofertowe 

 negocjacji 

 negocjacji z jednym Wykonawcą 

 przetargu 

 ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

 inny: ………………………………………………………………………………… 

15.2. Podstawa prawna: 

  zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 

 zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jednocześnie nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 euro zamówienia  

w przypadku zamówień sektorowych, zgodnie z art. 138g ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 

1579) 

 zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro zamówienia, do 

których stosuje się art. 138g÷138s z wyłączeniem art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) 

 zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), 
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prowadzonych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie 

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), do których 

stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych 

15.3. Kody CPV: (należy podać w przypadku zamówień na usługi społeczne i zamówień  

o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), do których stosuje się ustawę Prawo 

zamówień publicznych): ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

15.4. Uzasadnienie: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

16. Proponowani Wykonawcy, do których proponuje się skierować zaproszenia do 

złożenia oferty lub zaproszenia do negocjacji: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

17. Proponowany skład komisji przetargowej: 

1. Przewodniczący - …………………………………………….. 

2. Zastępca - …………………………………………………….. 

3. Członek - ……………………………………………………... 

4. Członek - ……………………………………………………… 

5. Sekretarz - …………………………………………………….. 

18. Proponowany skład Zespołu negocjacyjnego: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

 

………………………………………. 
                                                                                        data i podpis Kierownika komórki zamawiającej 

18. Inne uwagi: 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………….. 
data i podpis Specjalisty ds. Zamówień  

                                                                                                                         Zatwierdzam: 

 

 

 

        …………………………………… 
 data i podpis Kierownika Zamawiającego 



Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. ……….. 

 

 
1 Odpowiedzialność za nieprzekraczanie ustalonego przez Zarząd Spółki poziomu budżetu w danej komórce organizacyjnej. 
2 Podpis nie wymagany przy zakupie lub usłudze przy szacunkowej kwocie do 300,00 zł netto włącznie dla danej komórki organizacyjnej dla jednego kontrahenta. W takim przypadku wymagana jest kopia 

zapotrzebowania kierowana do FA i OZ. 

 
 

Zapotrzebowanie stanowi podstawę wystawienia zamówienia. Pod każdą fakturę należy załączyć kopię zamówienia. 

Zapotrzebowanie sporządził/a:   Strona 1 z 1 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji           Bełchatów, dn. ………………… 
 „WOD.- KAN.” Spółka z o.o. 

     ZAPOTRZEBOWANIE   2017 /………./NR 
                      rok           nr kolejny          symbol 

                        kalend.          W r. kalend.        Zamawiającego  

Lp. Nazwa zamówienia Ilość Jednostka Szacunkowa szacunkowa 
Nr umowy 

(jeżeli 
dotyczy) 

 
Rodzaj 
kosztu  

(nr konta) 

Osoba 
odpowiedzialna 

za realizację 
zamówienia 

   miary cena jedn. Netto wartość netto    

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

    Razem      

Cel zakupu (Należy podać szczegółowy opis konieczności zakupu, a w przypadku wydatków na środki trwałe i PN-y nr inwentarzowy PN lub 

środka trwałego):  

Nr wniosku o rozpoczęcie procedury: ……………………………. Data zatwierdzonego wniosku: ……………………. 
Uwagi dotyczące przeprowadzenia procedury:  

Wykonawca:  
 

 
 …………………………………………..   ……………………………………..                      

 ( podpis wnioskującego kierownika  k.o.)1                  (podpis Dyrektora nadzorującego k.o.)1                
 

 

 
 …………………………………………..   …………………………………….  …………………………… 

 (podpis osoby z Działu Analiz Finansowych)2                        ( podpis Specjalisty ds. Zamówień)2                           ( Podpis Członka Zarządu)2 

 
 



Nr sprawy: …………….. 
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Specyfikacja zamówienia pn.: ……………………………………………….. 

Załącznik nr 6   

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 
          

Nr sprawy: ……………………. 
 

 
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

 

na realizacje zamówienia publicznego ZWiK Spółka z o.o. w Bełchatowie 

 

………………………………………………………………………. 

(nazwa zadania / zamówienia publicznego) 

 

postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) prowadzonym zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

w Bełchatowie 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

Adres e-mail: sekretariat@wodkan-belchatow.pl 

Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 

tel.. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02 fax.: 44 634 90 05 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

 przetarg1  

 negocjacje1 

 zapytanie ofertowe1 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 

mailto:sekretariat@wodkan-belchatow.pl
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Specyfikacja zamówienia pn.: ……………………………………………….. 

6. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Termin związania ofertą. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacje na temat wadium. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. Informacje na temat wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,  

w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i/lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

16. Informacje dotyczące zawarcia umowy. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

17. Wzór umowy jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą stanowiący 

załącznik do niniejszej Specyfikacji zamówienia. 

 

………………………………………………………………………………………………………………..

. 
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Specyfikacja zamówienia pn.: ……………………………………………….. 

18. Załączniki: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

           Opracował: Zatwierdził: 

 

……………………………                                                 ………………………………. 

Data, imię, nazwisko i podpis pracownika Kierownik komórki zamawiającej 

 

 

 

 

 Zatwierdził: 

 

……………………………. 

Specjalista ds. zamówień 

 

                                                                                                                          

 

 

 

          Bełchatów, dn. ………………..                                                           Zatwierdzam: 

 

 

 

        …………………………………… 

                                                                                                               Kierownik Zamawiającego 

 
 

 



Załącznik nr 7  do 

Regulaminu udzielania zamówień 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

 
z przeprowadzenia procedury, w postępowaniu uproszczonym / w trybie zapytania ofertowego1,  

o udzielenie zamówienia pn.: ………………………………….………………………………………… 

Nr wniosku …………………….. zatwierdzonego w dniu: …………… 

 

1. Zebrane oferty, stanowiące załącznik do notatki: 

 

 

Lp. 

Wykonawca 

(nazwa, adres, nr faksu, 

e-mail) 

Data otrzymania 

oferty / wydruku 

oferty ze strony 

internetowej 

Cena 

(netto, 

brutto) 

 

Inne postanowienia 

oferty, uwagi 

 

 

Wybrano 

 

1 

 

 

 

 

    

 

 

2 

 

 

 

 

    

 

 

3 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

   

 

 

5 

 

 

 

 

   

 

 
2. Uzasadnienie wyboru danego Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Z wybranym Wykonawcą zostanie /nie zostanie1 podpisana umowa. 

 

…………………. 
Data i podpis osoby sporządzającej notatkę 

 

 

………………….                                 …………………… 
Data i podpis kierownika komórki                             Data i podpis Pełnomocnika  

wnioskującej                                                               ds. Zamówień 

 

 

                                                                                                                                        ……………………………………….. 

                                                                                                                                      Data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 



Strona 1 z 3 

 

Załącznik nr 8   

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 
          

Nr sprawy: ……………………. Bełchatów, dn. ……………….. 
 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

Adres e-mail: ………………………………………….. 

tel.. ……………………………………………………. 

..……………………………………. 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

…………………………………………. 

Tel. …………………………………….. 

Fax. ……………………………………. 

e- mail: ……………………………….... 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bełchatowie 

zaprasza 

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)  

prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Bełchatowie 

 

na dostawę / usługę / robotę budowlaną1 ……………………………………………………………... 
(określenie przedmiotu zamówienia) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Termin wykonania zamówienia. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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3. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

 

3.1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. 

3.2. Oferta może być złożona1: 

a) pisemnie w zamkniętej kopercie, 

b) faksem na numer ………………, 

c) e-mailem na adres ……………… 

 

4. Miejsce i forma składania ofert: 

 

4.1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9,                             

w Kancelarii pokój nr 1001, 

4.2. faksem na numer …………………1 

4.3. e-mailem na adres ………………..1 

 

5. Termin składania ofert: 

 

do dnia ………………….. do godz. ………… 

 

6. Termin otwarcia ofert: 

 

dnia ……………….. o godz. ………… 

 

7. Termin związania ofertą. 

 

……………….. dni od dnia składania ofert. 

 

8. Informacje na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………. 

Faks ……………………….., telefon ……………………….., e-mail ……………………… 

 

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże do Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, ZAMÓWIENIE / ZLECENIE / 

UMOWĘ1 w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 

12. Załączniki1: 

 

12.1. Formularz oferty 

12.2. Specyfikacja zamówienia 

12.3. Projekt umowy 

12.4. Inne: ………………. 
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           Opracował: Zatwierdził: 

 

……………………………                                                 ………………………………. 

Data, imię, nazwisko i podpis pracownika Kierownik komórki zamawiającej 

 

 

 

 

 Zatwierdził: 

 

……………………………. 

Specjalista ds. zamówień 

 

                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                       Zatwierdzam: 

 

 

 

        …………………………………… 

                                                                                                               Kierownik Zamawiającego 

 
 

 



Nr sprawy …………………….. 
 Załącznik nr 9  do 

Regulaminu udzielania zamówień 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

PROTOKÓŁ OCENY OFERT 

 
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert z dnia …………… w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 

których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Bełchatowie  

na dostawę / usługę / robotę budowlaną1 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(określenie przedmiotu zamówienia) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Postępowanie prowadzone jest przez Komisję przetargową w składzie: 

1.1. ………………………… 

1.2. ………………………… 

1.3. ………………………… 

1.4. ………………………… 

1.5. ………………………… 

2. Wykaz Wykonawców, których zaproszono do złożenia oferty: 

 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

Forma przekazania zaproszenia 

(pisemnie / faksem (numer faksu) 

/ e-mailem (adres e-mailowy)) 

Data 

przekazania 

zaproszenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

3. Termin do składania ofert upłynął w dniu …………. o godz. …….. 

4. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym w Zaproszeniu do składania ofert 

terminie: 

 
 

Nr 

oferty 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

Data i godz. złożenia 

oferty  

 

Cena 

(netto, brutto) 

1.  

 

 

 

  

2. 

2. 

 

 

 

  

3. 

3. 

 

 

 

 

  

4. 

4. 

 

 

 

 

  

5. 

5. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 



 
5. Wykaz Wykonawców, których oferty wpłynęły do Zamawiającego po wyznaczonym  

w Zaproszeniu do składania ofert terminie: 

 

 
Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
Data i godz. złożenia 

oferty 

1.   
2.   
3.   

 

6. Wykaz Wykonawców, których oferty zostały odrzucone z uwagi na niezgodność treści oferty  

z treścią Zaproszenia do składania ofert lub Specyfikacji Zamówienia: 

 
 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nr oferty 

Krótkie uzasadnienie 

odrzucenia oferty 

1.    
2.    
3.    

 

7. Wskazanie wybranego Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr …………………………………… 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………. 

Siedziba Wykonawcy (adres) ……………………………………………………………………….. 

 

8. Uzasadnienie wyboru danego Wykonawcy i istotne informacje z punktu widzenia prowadzonego 

postępowania:  

 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Z wybranym Wykonawcą zostanie /nie zostanie1 podpisana umowa. 

 

 

…………………. 
Data i podpis osoby sporządzającej protokół 

 

 
Podpisy komisji przetargowej: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        ……………………………………….. 

                                                                                                                                      Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
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Załącznik nr 10  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 
          

Nr sprawy: ……………………. Bełchatów, dn. ……………….. 
 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

Adres e-mail: ………………………………………….. 

tel.. ……………………………………………………. 

..……………………………………. 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

…………………………………………. 

Tel. …………………………………….. 

Fax. ……………………………………. 

e- mail: ……………………………….... 

 
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bełchatowie 

zaprasza 

do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) 

prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Bełchatowie 

 

na dostawę / usługę / robotę budowlaną1 ……………………………………………………………... 
(określenie przedmiotu zamówienia) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Termin wykonania zamówienia. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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3. Warunkiem udziału w negocjacjach jest złożenie oferty wstępnej: 

 

3.1. Ofertę wstępną należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do zapytania 

do negocjacji. 

3.2. Ofertę wstępną należy złożyć1: 

a) pisemnie w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy  

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w Kancelarii pokój nr 1001 

b) faksem na numer ………………, 

c) e-mailem na adres ……………… 

 

4. Oferty wstępne należy złożyć w terminie: 

 

do dnia ………………….. do godz. ………… 

 

5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………. 

Faks ……………………….., telefon ……………………….., e-mail ……………………… 

 

6. Negocjacje odbędą się w siedzibie Zamawiającego: 

 

w dniu …………………. o godzinie ……………. w pokoju ………….. 

 

7. Załączniki1: 

 

7.1. Formularz oferty 

7.2. Specyfikacja zamówienia 

7.3. Projekt umowy 

7.4. Inne: ………………. 

 

 

           Opracował: Zatwierdził: 

 

……………………………                                                 ………………………………. 

Data, imię, nazwisko i podpis pracownika Kierownik komórki zamawiającej 

 

 

 

 Zatwierdził: 

 

……………………………. 

Specjalista ds. zamówień 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                       Zatwierdzam: 

 

 

 

        …………………………………… 

                                                                                                               Kierownik Zamawiającego 
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Nr sprawy …………………….. 
 Załącznik nr 11  do 

Regulaminu udzielania zamówień 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI 

 

 
W odpowiedzi na Zaproszenie do negocjacji z dnia …………… w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 

których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Bełchatowie  

 

na dostawę / usługę / robotę budowlaną1 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(określenie przedmiotu zamówienia) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Skład Zespołu Negocjacyjnego: 

 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

 

1. Wykaz Wykonawców, których zaproszono do negocjacji i złożenia oferty wstępnej: 

 

 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

Forma przekazania zaproszenia 

(pisemnie / faksem (numer faksu) 

/ e-mailem (adres e-mailowy)) 

Data 

przekazania 

zaproszenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

2. Termin do składania ofert upłynął w dniu …………. o godz. …….. 

3. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne w wyznaczonym w Zaproszeniu do 

negocjacji terminie: 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Nr 

oferty 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

Data i godz. złożenia 

oferty  

 

Cena oferty wstępnej 

brutto w złotych 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

 

  

4.  

 

 

 

  

5.  

 

 

 

  

 
4. Wykaz Wykonawców, których oferty wstępne wpłynęły do Zamawiającego po wyznaczonym  

w Zaproszeniu do negocjacji terminie: 

 

 
Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
Data i godz. złożenia 

oferty wstępnej 

1.   

2.   

3.   

 

5. W wyniku przeprowadzonych negocjacji uzgodniono następujące warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

 
 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

Nr 

oferty 

Cena oferty 

wstępnej 

brutto w 

złotych 

Cena oferty 

wynegocjowanej 

brutto w złotych 

Inne wynegocjowane 

zmiany zlecenia 

/zamówienia /umowy 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

6. Wskazanie wybranego Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr …………………………………… 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………. 

Siedziba Wykonawcy (adres) ……………………………………………………………………….. 

 

7. Uzasadnienie wyboru danego Wykonawcy i istotne informacje z punktu widzenia prowadzonego 

postępowania:  

 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Z wybranym Wykonawcą zostanie /nie zostanie1 podpisana umowa. 
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9. Załączniki: 

 

9.1. Oferty wstępne 

9.2. Protokoły z negocjacji z Wykonawcami 

 

…………………. 
Data i podpis osoby sporządzającej protokół 

 

 
Podpisy Zespołu Negocjacyjnego: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                        ……………………………………….. 

                                                                                                                                      Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
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Załącznik nr 12   

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 
          

Nr sprawy: …………………….  
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bełchatowie 

 

na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459) 
ogłasza przetarg 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) 

prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Bełchatowie  

 

na dostawę / usługę / robotę budowlaną1 ……………………………………………………………... 
(określenie przedmiotu zamówienia) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

Adres e-mail: sekretariat@wodkan-belchatow.pl 

Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 

tel.. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 63 490 02 fax.: 44 634 90 05 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

2.1.  Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza1 składanie ofert wariantowych. 

2.2.  Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza1 składanie ofert częściowych. 

2.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji zamówienia. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału przez Wykonawców nastąpi poprzez złożenie 

stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Specyfikacji zamówienia. 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 

mailto:sekretariat@wodkan-belchatow.pl
http://www.wodkan-belchatow.pl/
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5. Zamawiający żąda / nie żąda1 wniesienia wadium. 

 

W wysokości …………………….. złotych. 

 

6. Kryteria oceny ofert. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, w Kancelarii pokój nr 100, do dnia …………………………….. do godziny 

………….. 

 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, w Kancelarii pokój nr 110, dnia …………………………….. o godzinie ………….. 

 

9. Termin związania ofertą. 

 

 ……………….. dni od dnia składania ofert. 

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………. 

Faks ……………………….., telefon ……………………….., e-mail ……………………… 

 

11. Specyfikację zamówienia można uzyskać: 

 

na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o.  

w Bełchatowie: http:// www.wodkan-belchatow.pl. 

 

 

 

 Opracował: 

 

……………………………. 

Specjalista ds. zamówień 

 

                                                                                                                          

 

 

Bełchatów, dn. ………………..                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                      Zatwierdzam: 

 

 

 

        …………………………………… 

                                                                                                               Kierownik Zamawiającego 
 

http://www.wodkan-belchatow.pl/
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Załącznik nr 13   

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZETARGU 

ogłaszanego  przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bełchatowie,  

dla  

1) zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro prowadzonego na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

Spis treści 
Zasady ogólne................................................................................................................................................... 2 

Warunki ubiegania się o zamówienie............................................................................................................. 3 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami ................................................................... 6 

Specyfikacja zamówienia ................................................................................................................................ 6 

Wadium ............................................................................................................................................................ 7 

Oferty ................................................................................................................................................................ 8 

Odrzucenie oferty ............................................................................................................................................ 9 

Wybór oferty najkorzystniejszej .................................................................................................................. 10 

Rażąco niska cena .......................................................................................................................................... 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ........................................................................................... 12 

Unieważnienie postępowania ........................................................................................................................ 13 

Środki ochrony prawnej ............................................................................................................................... 13 

Umowy w sprawie zamówień publicznych .................................................................................................. 14 

Dokumentacja przetargu .............................................................................................................................. 15 
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Zasady ogólne 

§1 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu  

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3. Zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z niniejszymi zasadami. 

 

§2 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, 

z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą 

przedsiębiorstwa informacji wymaganych w formularzu ofertowym, tj. nazwy firmy, adresu Wykonawcy, 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

§3 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

§4 

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

1.1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

1.2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

1.3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały  

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub 

organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

1.4. pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

1.5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym powołana została 

Komisja przetargowa, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności,  

o których mowa w ust. 1. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po 

powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się  

z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 

 

§5 

 

Do przeprowadzenia lub przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  

w trybie przetargu Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję Przetargową. Organizacje, tryb pracy 

oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, 
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stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 04/2012 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji "WO„. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. 

 

Warunki ubiegania się o zamówienie 

§6 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Warunki udziału w postępowaniu powinny być związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne 

do przedmiotu zamówienia. 

3. Warunki udziału w postępowaniu zamieszcza się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji 

zamówienia. 

§7 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców składających ofertę wspólną. 

 

§8 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

1.2.1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), 

1.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny, 

1.2.3. skarbowe, 

1.2.4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 

1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

1.2. 

1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne, lub który zataił te informacje lub nie jest  

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1541); 

1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 229, 

z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, jeżeli taką 

możliwość przewidział w Specyfikacji zamówienia: 

2.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171); 

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

2.3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3 uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1.2 – 1.4 z: 

2.3.1.  Zamawiającym, 

2.3.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

2.3.3. członkami komisji przetargowej, 

2.3.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 

- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  

z Zamawiającym co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

2.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2.5; 

2.7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych; 

2.8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, chyba że Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawców którzy: 

3.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

3.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub  

w terminie, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

3.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania  

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

§9 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawców przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji spełniania: 

2.1. Warunków udziału w postępowaniu, 

2.2. Przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, 

2.3. Brak podstaw wykluczenia. 

3. Rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 1, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okres 

ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane określa Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym w Specyfikacji Zamówienia 

jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia 

oraz spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, nie później niż na dzień składania ofert 

lub ofert wstępnych, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Zamówienia. W takim 

przypadku Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
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dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 

§10 

 

1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §9 ust. 1, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie 

zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż  

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców 

dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również jej treści oraz złożonych dokumentów. 

 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

§11 

 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną bądź faksem, przy czym oryginały 

oświadczeń muszą być niezwłocznie przesłane na adres Zamawiającego. 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Specyfikacja zamówienia 

§12 

 

Zamawiający udostępnia Specyfikację zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia 

Ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej. 

 

§13 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji zamówienia. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza je na 

stronie internetowej. 

3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści Specyfikacji zamówienia. Informację o terminie zebrania oraz informację zawierającą 

zgłoszone na zebraniu pytania oraz wyjaśnienie treści Specyfikacji zamówienia oraz odpowiedzi na nie, 

bez wskazywania źródeł zapytań zamieszcza na stronie internetowej. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Ogłoszenia o przetargu lub Specyfikacji zamówienia, którą Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert a stosowną informację zamieszcza na 

stronie internetowej. 
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§14 

 

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli 

Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. 

 

Wadium 

§15 

 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości do 3% wartości zamówienia. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wysokość wadium należy wskazać w Specyfikacji Zamówienia. 

4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa 

kwotę wadium dla każdej części. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

5. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

5.1. pieniądzu; 

5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

5.3. gwarancjach bankowych; 

5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

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

Zamawiającego. 

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

 

§16 

 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 5, niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

lub po unieważnieniu postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

5.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  

o którym mowa w §10 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1 i 2, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w § 21 ust. 2 pkt 2.3 co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
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Oferty 

§17 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 3. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż: 

3.1. 7 dni od dnia ogłoszenia o przetargu dla dostaw i usług 

3.2. 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu dla robót budowlanych i każdorazowo musi uwzględniać czas 

niezbędny do jej przygotowania. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja 

treści dokumentów składanych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana 

w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji zamówienia. 

7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż 

jeżeli z dokumentu/ów określającego/ych status prawny Wykonawcy/ów lub pełnomocnictwa 

/pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/ów upoważnionych jest łącznie kilka osób 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza 

to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby 

do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

9. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do Specyfikacji Zamówienia powinny  mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub 

uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym do Specyfikacji 

Zamówienia. 

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być 

parafowane przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

12. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. 

13. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w miejscu wskazanym w Specyfikacji Zamówienia. 

14. Podczas otwarcia ofert odczytaniu podlegają informacje zawarte w formularzu ofertowym. 

15. Każda złożona oferta otrzymuje numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 

16. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania. 

 

§18 

 

1. Zamawiający może dopuścić możliwość składania ofert częściowych, jeżeli przedmiot zamówienia jest 

podzielny. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej 

części zamówienia, chyba że Zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty 

częściowe może złożyć jeden Wykonawca. 

3. Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. Ofertę wariantową Wykonawca 

składa łącznie z ofertą, o której mowa § 17 ust. 1, jeżeli Zamawiający tego wymaga.  

4. Oferta wariantowa musi spełniać minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

§19 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w Specyfikacji Zamówienia, jednak nie 

dłużej niż 60 dni. 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania  ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

§20 

 

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, 

w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i 

terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 

 

§21 

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

2.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Odrzucenie oferty 

§22 

 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1.1. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Zamówienia; 

1.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

1.3. Zawiera rażąco niską cenę; 

1.4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

1.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w §21 ust. 2 pkt 2.3. 

1.6. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

1.7. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający 

żądał wniesienia wadium. 
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Wybór oferty najkorzystniejszej 

§23 

 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w Specyfikacji Zamówienia. 

2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia, w szczególności:  

2.1. jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;  

2.2. aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, dostępność dla osób 

niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;   

2.3. aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;  

2.4. aspekty innowacyjne;  

2.5. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;  

2.6. serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób 

dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.  

3. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający 

sprawdzenie informacji przedstawionych przez Wykonawców. 

4. kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku.  

6. Kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia.  

7. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty:  

7.1. poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:  

7.1.1. nabyciem,  

7.1.2. użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,  

7.1.3. utrzymaniem,  

7.1.4. wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu;  

7.2. przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub 

robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne 

związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować.  

8. W przypadku gdy Zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku 

kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w Specyfikacji Zamówienia dane, które mają 

przedstawić Wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie 

tych danych.  

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

10. Jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać 

wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

11. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt 

rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru 
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najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, Zamawiający 

wybiera ofertę:  

11.1. z niższym kosztem nabycia albo  

11.2. z niższymi innymi kosztami cyklu życia  

– jeżeli przewidział to w Specyfikacji Zamówienia.  

12. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

13. Metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym spełnia łącznie 

następujące warunki:  

13.1. oparta jest na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminujących;  

13.2. dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron.  

14. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz 

sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia  

i wiarygodności tych kalkulacji. 

 

§24 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostaje udokumentowany w formie Protokołu z przetargu, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 14 do Regulaminu. 

2. Protokół z przetargu sporządza Sekretarz Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona do 

przeprowadzenia przetargu. 

3. Protokół z przetargu zatwierdza Kierownik Zamawiającego. 

 

§25 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 

w ust. 1 pkt. 1.1, na stronie internetowej. 

Rażąco niska cena 

§26 

 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

1.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 

projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 847); 

1.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  
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1.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

1.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

1.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

2.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z §6 ust. 13 i 14 Regulaminu lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa  

w ust. 1; 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§27 

 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości do 

10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

Zamawiającego wynikającego z umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości wskazanej  

w Specyfikacji Zamówienia. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

6. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

 

§28 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 

1.1. pieniądzu; 

1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

1.3. gwarancjach bankowych; 

1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

3.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
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4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§29 

 

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 28 ust. 1. 

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

 

Unieważnienie postępowania 

§30 

 

1. Zamawiający unieważnia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jeżeli: 

1.1. nie złożono żadnej oferty w postępowaniu; 

1.2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

1.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej 

oferty; 

1.4. w przypadkach, o których mowa w § 23 ust. 10, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej 

cenie; 

1.5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

1.6. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia. 

2. Zamawiający może w każdym momencie odstąpić od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny. 

3. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 

postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

4. O unieważnieniu postępowania albo odstąpieniu od jego prowadzenia o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej i zawiadamia drogą elektroniczną lub faksem 

lub pisemnie równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

4.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert przed upływem terminu składania ofert; 

4.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert po upływie 

terminu składania ofert  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Środki ochrony prawnej 

§31 

 

1. Jeżeli Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu może wnieść zastrzeżenia na 

piśmie do Kierownika Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub informacji o unieważnieniu postępowania. 
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2. Zastrzeżenia powinny wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z Regulaminem, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie zastrzeżeń. 

3. Wymaga się by zastrzeżenia zostały wniesione w terminie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Specjalista ds. Zamówień przedstawia Kierownikowi Zamawiającego rekomendację odnośnie stanowiska 

Zamawiającego w przedmiocie wniesionych zastrzeżeń. 

5. Kierownik Zamawiającego podejmuje decyzję odnośnie stanowiska Zamawiającego w przedmiocie 

wniesionych zastrzeżeń. 

6. Zamawiający przesyła jedynie wyjaśnienie formalne i pozostawia podniesione zarzuty bez odpowiedzi 

merytorycznej, jeżeli stwierdzi, że: 

6.1. zastrzeżenia złożył podmiot nieuprawniony; 

6.2. zastrzeżenia złożono po upływie terminu określonego w ust. 1 lub dotyczą okoliczności 

rozstrzygniętych przez Zamawiającego. 

7. W przypadku uwzględnienia wniesionych zastrzeżeń powtarza się czynność, której dotyczy zastrzeżenie 

lub dokonuje czynności zaniechanej. 

8. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności nowej albo 

braku uwzględnienia zarzutów. 

9. Decyzja Zamawiającego w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów jest ostateczna. 

 

Umowy w sprawie zamówień publicznych 

§32 

 

1. Umowę zawiera się niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej o którym 

mowa w §31 ust. 1 w terminie związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Umowę można zawrzeć niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w postępowaniu 

złożono jedną ofertę. 

3. Jeżeli upłynął termin związania ofertą, Umowę można zawrzeć, o ile Wykonawca wyrazi zgodę na jej 

zawarcie na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w § 30 ust. 

1. 

5. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może 

podpisać Umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę następną w kolejności, o ile Wykonawca ten 

zadeklaruje realizację Umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w złożonej ofercie,  

z uwzględnieniem zmian ilościowych, będących wynikiem częściowego zrealizowania wypowiedzianej 

umowy lub umowy od której odstąpiono. Zawarcie umowy w powyższych okolicznościach wymaga zgody 

Kierownika Zamawiającego. 

6. W przetargu, Zamawiający oraz Wykonawca może żądać unieważnienia zawartej Umowy, jeżeli strona 

tej Umowy, inny Wykonawca lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu 

w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli Umowa została zawarta na cudzy rachunek, 

jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek Umowa została zawarta, lub dający zlecenie. 

Uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu 

przyczyny unieważnienia, nie późnej jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia Umowy. 

 

§33 

 

1. Do umów w sprawie zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
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§34 

 

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie. 

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy składający taką ofertę ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

Dokumentacja przetargu 

§35 

 

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi akta postępowania 

o udzielenie zamówienia, na które składają się w szczególności: Protokół z przetargu, oferty, opinie 

biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia. 

2. Akta postępowania zawierają szczegółowy spis zawartości prowadzony w trakcie postępowania. 

3. Oferty, złożone w przetargu udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

 

§36 

 

1. Zamawiający przechowuje akta postępowania przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
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…………………. 
Data i podpis osoby sporządzającej protokół 

 

Nr sprawy …………………….. 
 Załącznik nr 14  do 

Regulaminu udzielania zamówień 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

Zamawiający: 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

Adres e-mail: sekretariat@wodkan-belchatow.pl 

Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 

tel.. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02 fax.: 44 634 90 05 

 

PROTOKÓŁ Z PRZETARGU 

 
prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bełchatowie dla: 

□ zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), prowadzonego 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

□   zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 

 

na dostawę / usługę / roboty budowlane1 

 

1.       ……………………………………………………………………………………………… 
(określenie przedmiotu zamówienia) 

 

   …………………………………………………………………………………………………... 
(podać kody CPV, jeśli dotyczy zamówienia na usługi społeczne) 

1.1. Czy zamówienie zostało podzielone na części: 

 

nie / tak1 

 

1) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1: ………………………………………… 

2) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2: ………………………………………… 
(wypełnić w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) 

 

1.2. Wartość szacunkowa zamówienia netto …………………. zł, co stanowi ………………. euro 
(podać wartości poszczególnych części jeżeli dopuszczono taką możliwość) 

 

1.3. Wartość zamówienia została ustalona w dniu  …………………… r. na podstawie (wskazać 

odpowiedni dokument, np. planowane koszty, notatki z rozmów telefonicznych, wydruki ze stron 

internetowych, cenniki, na podstawie podobnych zamówień realizowanych w ubiegłych latach) 

…………………………………………………………………………………………………

……………………................................................................................................................... 

 

1.4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 

mailto:sekretariat@wodkan-belchatow.pl
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…………………. 
Data i podpis osoby sporządzającej protokół 

 

 

nie / tak1  

udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: ….% (podać o ile jest znany) w ramach 

(wskazać projekt / program) ……………………………………………………………………. 

 

1.5. W dniu: ………… r. na podstawie: …………………….. (załączyć odpowiedni dokument) 

została powołana Komisja przetargowa w składzie: 

 

1. ………………………… - Przewodniczący 

2. ………………………… - Zastępca 

3. ………………………… - Członek 

4. ………………………… - Członek 

5. ………………………… - Sekretarz 

Członkowie komisji złożyli / nie złożyli1 oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Ogłoszenie o przetargu oraz zmiana treści ogłoszenia: 

 

2.1. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie podmiotowej: ……………..(podać 

adres strony) od dnia …………… do dnia ………... 

 

2.2. O wszczęciu postępowania: nie zostali poinformowani Wykonawcy / zostali poinformowani 

następujący Wykonawcy:1 

1) ………………………. 

2) ………………………. 

3) ………………………. 

4) ………………………. 

 

2.3. Zmiana treści ogłoszenia i specyfikacji zamówienia: nie zmieniono treści ogłoszenia i 

specyfikacji zamówienia / zmieniono treść ogłoszenia i specyfikacji zamówienia1 

 

2.4. W związku ze zmianą treści ogłoszenia i specyfikacji zamówienia: nie przedłużono terminu 

składania ofert / przedłużono termin składania ofert ( z …………… r. na ……………….. r.)1 

 

3. Miejsce i termin składania ofert: 

 

3.1. Miejsce składania ofert: ……………………………… 

 

3.2. Termin składania ofert upłynął w dniu: ……………… r. o godzinie …………… 

 

4. Otwarcie ofert: 

 

4.1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: ……………. r. o godzinie ….. w: ……………………… 

 

4.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, w wysokości ………………….. brutto. 

 

4.3. W postępowaniu: nie wpłynęła żadna oferta / wpłynęły oferty1 

 

5. Na posiedzeniach w dniu / dniach …………………….. r. dokonała czynności  

w postępowaniu zgodnie z § 14 Regulaminu udzielania zamówień do których nie mają 
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…………………. 
Data i podpis osoby sporządzającej protokół 

 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w Zakładzie Wodociągów  

i Kanalizacji „WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Zasadami przeprowadzania 

przetargu, stanowiącymi Załącznik nr 13 , w wyniku których na podstawie złożonych ofert 

ustalono: 

 

5.1. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym w Ogłoszeniu o przetargu 

terminie: 

 

Nr 

oferty 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

Data i godz. złożenia 

oferty  

 

Cena 

brutto w złotych 

1.  

 

 

 

  

2. 

2. 

 

 

 

  

3. 

3. 

 

 

 

 

  

4. 

4. 

 

 

 

 

  

5. 

5. 

 

 

 

 

  

 
5.2. Wykaz Wykonawców, których oferty wpłynęły do Zamawiającego po wyznaczonym  

w Ogłoszeniu o przetargu  terminie: 

 

 
Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
Data i godz. złożenia 

oferty 

1.   
2.   
3.   

 

5.3. Wykaz Wykonawców, którzy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub zostali wezwani do złożenia wyjaśnień 

treści złożonej oferty:  

 
 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nr oferty 

Zakres uzupełnienia dokumentów 

lub krótki opis przedmiotu 

wyjaśnień treści oferty 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

5.4. Wykaz Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania z uwagi na niespełnianie 

warunków udziału określonych Ogłoszeniu o przetargu: 

 
 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nr oferty 

Krótkie uzasadnienie 

wykluczenia Wykonawcy 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

5.5. Wykaz Wykonawców, których oferty zostały odrzucone z uwagi na niezgodność treści oferty  

z treścią Ogłoszenia o przetargu: 
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…………………. 
Data i podpis osoby sporządzającej protokół 

 

 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nr oferty 

Krótkie uzasadnienie odrzucenia 

oferty 

1.    
2.    
3.    

 

5.6. Wyniki oceny ofert: 

 
 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

Nr 

oferty 

Ocena oferty 

(liczba punktów w kryterium) 

Łączna 

ilość 

punktów 

oceny ofert 
Ceny Kryterium 

2 

Kryterium 

3 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

6. Wskazanie wybranego Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów  

i została uznana za najkorzystniejszą: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr ………………………………. 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 

Siedziba Wykonawcy (adres) ………………………………………………………………….. 

 

7. Uzasadnienie wyboru danego Wykonawcy i istotne informacje z punktu widzenia 

prowadzonego postępowania:  

 

……………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………..

………..………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Unieważnienie postępowania: 

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania: ……………………………………………………. 

 

9. Zatwierdzenie prac komisji / wyniku postępowania: 

 
Podpisy komisji przetargowej: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. …………………………                                                    Zatwierdzenie wyniku postępowania  

 

 

                                                                                                                                        

   Bełchatów, dn. ………..                                                                                              ……………………………………….. 

                                                                                                                                      Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
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…………………. 
Data i podpis osoby sporządzającej protokół 

 

 

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania1: została 

przekazana w dniu: …………….. r. w sposób: pisemnie, drogą elektroniczną, faksem,  

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego1 

 

11. Powody, z których Zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać 

umowy (inne niż unieważnienie postępowania): ……………………………………………… 

 

12. Umowa: 

 

Została zawarta w dniu …………….. r. z Wykonawcą: ………………………. na kwotę: 

……………………… zł brutto. 

 

13. Informacja o udzieleniu zamówienia / o nieudzieleniu zamówienia1 została zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego (podać adres strony): …………………………………… 

w dniu: ……………………… r. 

 

14. Załączniki do protokołu: 

 
 

 
                                                                                                       Zatwierdzenie protokołu 

 

 

                                                                                                                                        

   Bełchatów, dn. ………..                                                                                              ……………………………………….. 

                                                                                                                                      Data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 



 
Nr sprawy: …………………. 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: 

………………………………………………………………. 

Załącznik nr 15   

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 
          

 

 
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu  

na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu” 

 

na realizacje zamówienia publicznego Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” 

Spółka z o.o. w Bełchatowie 

 

………………………………………………………………………. 

(nazwa zadania / zamówienia publicznego) 

 

 

Nr sprawy: …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jednocześnie 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro - w przypadku zamówień 

sektorowych. 

 

 

 

 

 

 

 



Nr sprawy: ……………………. 

 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: 

………………………………………………………………. 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 

Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. 

Adres Zamawiającego: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, woj. łódzkie 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 

Adres e-mail: sekretariat@wodkan-belchatow.pl 

Tel. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02,   fax 44 634 90 05 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Tryb przeprowadzenia postępowania. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone 

zgodnie z art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej zwanej „Pzp”. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

http://www.wodkan-belchatow.pl/
mailto:sekretariat@wodkan-belchatow.pl


Nr sprawy: ……………………. 

 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: 

………………………………………………………………. 
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9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z wykonawcami. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Termin związania ofertą. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Nr sprawy: ……………………. 

 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: 

………………………………………………………………. 
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18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

19. Poinformowanie zamawiającego o dokonaniu lub zaniechaniu dokonania przez niego czynności 

określonej w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

20. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

21. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

22. Badanie rażąco niskiej ceny. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

23. Poprawki jakie Zamawiający może dokonać w ofercie. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

24. Informacje dotyczące odrzucenia oferty. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

25. Informacje dotyczące unieważnia postępowania. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

26. Informacje dotyczące wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Nr sprawy: ……………………. 

 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: 

………………………………………………………………. 
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27. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 – Projekt Umowy 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia 

6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

 

 

 

 

 

 

  

Opracował: Zatwierdził: 

 

……………………………                                                 ………………………………. 

Data, imię, nazwisko i podpis pracownika Kierownik komórki zamawiającej 

 

 

 

 

 Zatwierdził: 

 

……………………………. 

Specjalista ds. zamówień 

 

                                                                                                                          

 

 

 

          Bełchatów, dn. ………………..                                                           Zatwierdzam: 

 

 

 

        …………………………………… 

                                                                                                               Kierownik Zamawiającego 
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Nr sprawy …………………….. 
 Załącznik nr 16  do 

Regulaminu udzielania zamówień 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE  

I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI 

 
prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Bełchatowie.  

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  

i jednocześnie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 euro 

zamówienia w przypadku zamówień sektorowych, zgodnie z art. 138g ust. 1 pkt 2) ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 

1579) 

1. Zamawiający 

 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

Adres e-mail: sekretariat@wodkan-belchatow.pl 

Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 

tel.. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02 fax.: 44 634 90 05 

 

2. Przedmiot zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

 

2.1. …………………………………………………………………………………………………… 
(określenie przedmiotu zamówienia) 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Czy zamówienie zostało podzielone na części: 

 

nie / tak1 

 

1) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1: ………………………………………… 

2) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2: ………………………………………… 
(wypełnić w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) 

 

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia netto …………………. zł, co stanowi ………………. euro 
(podać wartości poszczególnych części jeżeli dopuszczono taką możliwość) 

 

2.4. Wartość zamówienia została ustalona w dniu  …………………… r. na podstawie (wskazać 

odpowiedni dokument, np. planowane koszty, notatki z rozmów telefonicznych, wydruki ze stron 

internetowych, cenniki, na podstawie podobnych zamówień realizowanych w ubiegłych latach) 

…………………………………………………………………………………………………

……………………................................................................................................................... 

 

2.5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 

mailto:sekretariat@wodkan-belchatow.pl
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Data i podpis osoby sporządzającej protokół 

 

 

nie / tak1  

udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: ….% (podać o ile jest znany) w ramach 

(wskazać projekt / program) ……………………………………………………………………. 

 

2.6. W dniu: ………… r. na podstawie: …………………….. (załączyć odpowiedni dokument) 

została powołana Komisja przetargowa w składzie: 

 

1. ………………………… - Przewodniczący 

2. ………………………… - Zastępca 

3. ………………………… - Członek 

4. ………………………… - Członek 

5. ………………………… - Sekretarz 

Członkowie komisji złożyli / nie złożyli1 oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Ogłoszenie o zamówieniu oraz zmiana treści ogłoszenia: 

 

3.1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie podmiotowej: Biuletynu Informacji 

Publicznej /(podać adres strony): …………………….1 od dnia …………… do dnia ………... 

 

3.2. O wszczęciu postępowania: nie zostali poinformowani Wykonawcy / zostali poinformowani 

następujący Wykonawcy:1 

1) ………………………. 

2) ………………………. 

3) ………………………. 

4) ………………………. 

 

3.3. Zmiana treści ogłoszenia: nie zmieniono treści ogłoszenia / zmieniono treść ogłoszenia1 

 

3.4. W związku ze zmianą treści ogłoszenia: nie przedłużono terminu składania ofert / przedłużono 

termin składania ofert ( z …………… r. na ……………….. r.)1 

 

4. Miejsce i termin składania ofert: 

 

4.1. Miejsce składania ofert: ……………………………… 

 

4.2. Termin składania ofert upłynął w dniu: ……………… r. o godzinie …………… 

 

5. Otwarcie ofert: 

 

5.1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: ……………. r. o godzinie ….. w: ……………………… 

 

5.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, w wysokości ………………….. brutto. 

 

5.3. W postępowaniu: nie wpłynęła żadna oferta / wpłynęły oferty1 

 

6. Na posiedzeniach w dniu / dniach …………………….. r. dokonała czynności  

w postępowaniu zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania zamówień do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w Zakładzie Wodociągów  
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i Kanalizacji „WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, w wyniku których na podstawie 

złożonych ofert ustalono: 

 

6.1. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym w Ogłoszeniu o udzielenie 

zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi terminie: 

 

Nr 

oferty 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

Data i godz. złożenia 

oferty  

 

Cena 

brutto w złotych 

1.  

 

 

 

  

2. 

2. 

 

 

 

  

3. 

3. 

 

 

 

 

  

4. 

4. 

 

 

 

 

  

5. 

5. 

 

 

 

 

  

 
6.2. Wykaz Wykonawców, których oferty wpłynęły do Zamawiającego po wyznaczonym  

w Ogłoszeniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi terminie: 

 

 
Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
Data i godz. złożenia 

oferty 

1.   
2.   
3.   

 

6.3. Wykaz Wykonawców, którzy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub zostali wezwani do złożenia wyjaśnień 

treści złożonej oferty:  

 
 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nr oferty 

Zakres uzupełnienia dokumentów 

lub krótki opis przedmiotu 

wyjaśnień treści oferty 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

6.4. Wykaz Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania z uwagi na niespełnianie 

warunków udziału określonych Ogłoszeniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne  

i inne szczególne usługi: 

 
 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nr oferty 

Krótkie uzasadnienie 

wykluczenia Wykonawcy 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

6.5. Wykaz Wykonawców, których oferty zostały odrzucone z uwagi na niezgodność treści oferty  

z treścią Ogłoszenia o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi: 
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Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nr oferty 

Krótkie uzasadnienie odrzucenia 

oferty 

1.    
2.    
3.    

 

6.6. Wyniki oceny ofert: 

 
 

Lp. 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

Nr 

oferty 

Ocena oferty 

(liczba punktów w kryterium) 

Łączna 

ilość 

punktów 

oceny ofert 
Ceny Kryterium 

2 

Kryterium 

3 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

7. Wskazanie wybranego Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów  

i została uznana za najkorzystniejszą: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr ………………………………. 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 

Siedziba Wykonawcy (adres) ………………………………………………………………….. 

 

8. Uzasadnienie wyboru danego Wykonawcy i istotne informacje z punktu widzenia 

prowadzonego postępowania:  

 

……………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………..

………..………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Unieważnienie postępowania: 

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania: ……………………………………………………. 

 

10. Zatwierdzenie prac komisji / wyniku postępowania: 

 
Podpisy komisji przetargowej: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. …………………………                                                    Zatwierdzenie wyniku postępowania  

 

 

                                                                                                                                        

   Bełchatów, dn. ………..                                                                                              ……………………………………….. 

                                                                                                                                      Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
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11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania1: została 

przekazana w dniu: …………….. r. w sposób: pisemnie, drogą elektroniczną, faksem,  

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego1 

 

12. Powody, z których Zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać 

umowy (inne niż unieważnienie postępowania): 

……………………………………………………….. 

 

13. Umowa: 

 

Została zawarta w dniu …………….. r. z Wykonawcą: ………………………. na kwotę: 

……………………… zł brutto. 

 

14. Informacja o udzieleniu zamówienia / o nieudzieleniu zamówienia1 została zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego / Biuletynu Informacji Publicznej (podać adres strony): 

……………………………………………….. w dniu: ……………………… r. 

 

15. Załączniki do protokołu: 

 
 

 
                                                                                                       Zatwierdzenie protokołu 

 

 

                                                                                                                                        

   Bełchatów, dn. ………..                                                                                              ……………………………………….. 

                                                                                                                                      Data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 



Nr sprawy: ………………………… 

Załącznik nr …. do ogłoszenia  

o zamówieniu społecznym 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi: …………………………………… 
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           Załącznik nr 17  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z PROCEDURY UDZIELENIA  

ZAMÓWIENIA SPOŁECZNEGO 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia społecznego pn.: 

………………………………………………, prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia społecznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej zwaną PZP. 

 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z procedury udzielenia 

zamówienia społecznego na podstawie art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
(nazwa i adres Wykonawcy/) 



Nr sprawy: ………………………… 

Załącznik nr …. do ogłoszenia  

o zamówieniu społecznym 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi: …………………………………… 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od pomiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z procedury udzielenia zamówienia społecznego. 

 

 

 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 



Nr sprawy: ………………………… 

Załącznik nr …. do ogłoszenia  

o zamówieniu społecznym 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi: …………………………………… 
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 .............................................................              Załącznik nr 18  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia społecznego pn.: 

……………………………………., prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w procedurze udzielania zamówienia społecznego określone 

przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu społecznym. 

 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
(nazwa i adres Wykonawcy/) 



Nr sprawy: ………………………… 

Załącznik nr …. do ogłoszenia  

o zamówieniu społecznym 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi: …………………………………… 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że następujący/ce podmiot/y, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od pomiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

spełnia/ją warunki udziału w procedurze udzielania zamówienia społecznego określone przez 

zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu społecznym. 

 

 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 



Nr sprawy: …………. 

Załącznik nr …. do ogłoszenia  

o zamówieniu społecznym 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi: …………………………………………………………. 
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Załącznik nr 19  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

  

          Pieczątka Wykonawcy 

       (nazwa, adres, nr telefonu) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia społecznego pn.: 

………………………………………….. prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 229), o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej zwaną PZP, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia. 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 
(nazwa i adres Wykonawcy/) 



Nr sprawy: ………………………. 

Załącznik nr ….. do ogłoszenia  

o zamówieniu społecznym 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi: „Ochrona osób, budynków i mienia oraz monitorowanie obiektów Spółki” 
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Załącznik nr 20  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

          Pieczątka Wykonawcy 

       (nazwa, adres, nr telefonu) 

 

          Pieczątka Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia społecznego pn.: 

…………………………………, prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

229), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej zwaną PZP, z następującymi 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....

..........................................................................................................................................................., 

że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami: 

………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
…………………………., ………………. 

        (miejscowość)   (data) 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 
Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 
(nazwa i adres Wykonawcy/) 
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           Załącznik nr 21  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

  

ZAMÓWIENIE Nr ………….. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

tel.. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02 fax.: 44 634 90 05 

NIP: 769 050 22 13, REGON: 590005919 

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM 

W dowodach rachunkowych lub korespondencji należy powoływać się na wskazany powyżej numer 

Zamówienia. 

 
WYKONAWCA 

Zobowiązuje się dostarczać ZAMAWIAJĄCEMU towar 

zgodnie ze SPECYFIKACJĄ ZAMÓWIENIA na 

warunkach określonych w Zamówieniu. 

dokładna nazwa Wykonawcy, 

 

dokładny adres,  

 

nr telefonu, faksu, adres e-mail,  

 

NIP 

Żądany termin dostawy: ……………………………………………. 

Warunki odbioru technicznego: ……………………………………………. 

Opakowanie: ……………………………………………. 

Zamawiamy dla: 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej nr 9 

nazwa działu 

telefon, faks, e-mail 

Fakturę VAT lub rachunek przesłać do: 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” 

Sp. z o.o. w Bełchatowie 

Adres: 

97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

lub e-mail: sekretariat@wodkan-belchatow.pl 
Nabywca: 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” 

Sp. z o.o. w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

Nr konta …………………………………….. 
Adres wysyłkowy oraz zawiadomienie o wysyłce: 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie 

Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej nr 9 

nazwa działu 

telefon, faks, e-mail 

Sposób wysyłki/Transport: ……………………………………………. 

Sposób zapłaty: Na konto bankowe Wykonawcy wskazane w 

doręczonej fakturze VAT lub rachunku 

Do odbioru przesyłki upoważniony jest: 

  

………………………………………………… 
 

imię i nazwisko pracownika Zamawiającego 

Termin zapłaty: 14 dni / 30 dni (wpisać odpowiednio) od dnia 

doręczenia faktury VAT lub rachunku 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta 

bankowego ZAMAWIAJACEGO. 

mailto:sekretariat@wodkan-belchatow.pl
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SPECYFIKACJA 

Lp. Oznaczenie przedmiotu dostawy, 

nazwa towaru, materiału, sprzętu, 

urządzeń wg obowiązującej 

nomenklatury ze wskazaniem klasy, 

gatunku, norm, opakowania itp. 

Jednostka 

miary 

Ilość Cena jednostkowa 

(zł) 

Cena (zł) 

netto brutto netto brutto 

1        

2        

3        

4        

RAZEM wartość zamówienia w złotych: 

Słownie:    

 

  

 

 

 

 ………………………………………… 

data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

POTWIERDZAM PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA 

……………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawca 

2. ……………. 

3. a/a 
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           Załącznik nr 22  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

  
Bełchatów, dn. ………………. 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 

tel.. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02  

fax.: 44 634 90 05 

NIP: 769 050 22 13, REGON: 590005919 

  

ZLECENIE Nr …………… 
 

 

dokładna nazwa Wykonawcy, 

 

dokładny adres,  

 

nr telefonu, faksu, adres e-mail,  

 

NIP 

 

Wykonania usługi / robót budowlanych (odpowiednio wpisać) w postaci: 

 
(określenie przedmiotu zamówienia wraz z krótkim opisem) 
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Uzgodnione i przyjęte przez strony bez zastrzeżeń warunki zlecenia: 

 

1. Termin wykonania: 

 

 

2. Warunki dokonania odbioru wykonania: 

 

 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zlecenia w złotych netto i brutto: 

 

 

4. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT / rachunku (odpowiednio wpisać) jest 

podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD. – KAN. „ Sp. z o.o. w Bełchatowie bezusterkowego protokołu odbioru usługi / roboty 

budowlanej (odpowiednio wpisać): 

 
imię i nazwisko pracownika Zamawiającego 

 

5. Warunki płatności: 

5.1. Płatność za prawidłowe wykonanie usługi / roboty budowlanej (odpowiednio wpisać) na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku (wpisać odpowiednio) nastąpi 

przelewem w terminie 14/30 dni (wpisać odpowiednio) od daty doręczenia do Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN. „ Sp. z o.o. w Bełchatowie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku (wpisać odpowiednio) na konto bankowe Wykonawcy 

podane na fakturze VAT / rachunku (odpowiednio wpisać). 

5.2. Zapłata następuje w dniu obciążenia konta bankowego. 

  

 

 

 

………………………………………… 

data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

POTWIERDZAM PRZYJĘCIE ZLECENIA 

……………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawca 

2. ……………. 

3. a/a 



N
r 

p
o

rz
ą
d

k
o

w
y

Status Data wniosku Nr sprawy
Komórka 

wnioskująca
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi Procedura Tryb

Wartość w planie 

postępowań

Szacunkowa 

wartość 

zamówienia 

netto zł

Wartość 

środków 

przeznaczona 

na realizację 

netto zł

Wartość 

wybranej oferty 

netto zł

wartość różnicy 

kwoty 

zabezpieczonej i 

kwoty wybranej 

oferty

Data ogłoszenia i 

SIWZ-u

Data wysłania 

zapytania 

publikacji 

ogłoszenia

Data złożenia 

ofert
NR Umowy, z dnia

Umowny czas 

realizacji
Obiegówka SIWZ

Pozycja w planie 

inwestycyjnym
Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sporządziła: Agnieszka Niziołek

Data ostatniej aktualizacji: 

REJESTR POSTĘPOWAŃ ROK ………………..

Załącznik nr 23

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji

„WOD. –KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r.
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 Załącznik Nr 24 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dn. 29.09.2017 r. 

 

WYKAZ USŁUG SPOŁECZNYCH I INNYCH SZCZEGÓLNYCH USŁUG 

WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU XVII DO DYRKTYWY 2014/25/UE Z DN. 26 LUTEGO 

2014 R. W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ PODMIOTY DZIAŁAJĄCE  

W SEKTORACH GOSPODARKI WODNEJ, ENERGETYKI TRANSPORTOWEJ I USŁUG 

POCZTOWYCH. 

 

Kod CPV Opis Opis 
75200000-8  

Usługi w zakresie pozyskiwania 

pracowników świadczących 

pomoc domową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usługi zdrowotne, społeczne  

i pokrewne 

75231200-6 

75231240-8 

79611000-0 

79622000-0 

 

79624000-4 

 

 

Usługi w zakresie pozyskiwania 

personelu pielęgniarskiego 

 

 

79625000-1 

 

 

Usługi w zakresie pozyskiwania 

personelu medycznego 

 
 

od 85000000-9  

do 85323000-9 

 

 

 

Zatrudnianie pracowników do 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego 98133100-5 

98133000-4 

98200000-5 

98500000-8 

 

 

 

 

 

 

98513000-2 do 98514000-9 

Usługi siły roboczej dla 

gospodarstw domowych;  

Usługi personelu agencji dla 

gospodarstw domowych; 

Usługi urzędnicze dla 

gospodarstw domowych;  

Usługi pracowników 

tymczasowych dla gospodarstw 

domowych;  

Usługi pracowników 

pomagających w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego; oraz 

Usługi w gospodarstwie 

domowym 

85321000-5  

Usługi administracji publicznej, 

obrony i zabezpieczenia 

socjalnego 

 

 
85322000-2  

 

75000000-6 
 

75121000-0  

 
Usługi edukacyjne  

i szkoleniowe 

 

 
75122000-7  
75124000-1  

od 79995000-5  

do 79995200-7 
 

od 80000000-4  

do 80660000-8 
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od 92000000-1  

do 92700000-8 

 

 

 

Usługi w zakresie organizacji 

wystaw, targów i kongresów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracyjne usługi społeczne, 

edukacyjne, w zakresie opieki 

zdrowotnej i usługi kulturalne 

79950000-8 

 

79951000-5 

 

Usługi w zakresie 

organizowania seminariów 

 

79952000-2 

 

Usługi w zakresie organizacji 

imprez 

 

79952100-3 

 

Usługi w zakresie organizacji 

imprez kulturalnych 

 

79953000-9 

 

Usługi w zakresie organizacji 

festiwali 

 

79954000-6 

 

Usługi w zakresie organizacji 

przyjęć 

 

79955000-3 

 

Usługi w zakresie organizacji 

pokazów mody 

 

79956000-0 

 

Usługi w zakresie targów  

i wystaw 

 

 

75300000-9 

 Usługi w zakresie 

obowiązkowego ubezpieczenia 

społecznego1 

75310000-2   

 

 

 

 

Świadczenia społeczne 

75311000-9  

75312000-6  

75313000-3  

75313100-4  

75314000-0  

75320000-5  

75330000-8  

75340000-1  

98000000-3  Inne usługi komunalne, socjalne  

i osobiste, w tym usługi 

świadczone przez związki 

zawodowe, organizacje 

polityczne, stowarzyszenia 

młodzieżowe i inne usługi 

świadczone przez organizacje 

członkowskie 

98120000-0  

98132000-7  

98133110-8  

 

8130000-3 

 

98131000-0  Usługi religijne 

55100000-1 do 55410000-7 Usługi w zakresie dostarczania 

posiłków do prywatnych 

gospodarstw domowych 

 

 

 

 

 

Usługi hotelowe i restauracyjne 

55521000-8 do 55521200-0 

55521000-8 

55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków 

55521200-0 Usługi dowożenia posiłków 

55510000-8 Usługi bufetowe 

                                                 
1 Usługi te nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, gdy są organizowane jak usługi o charakterze 

nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym. Państwa członkowskie mogą organizować świadczenie 

obowiązkowych usług społecznych lub innych usług jako usług świadczonych w interesie ogólnym lub usług  

o charakterze nieekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym. 
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55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi 

kawiarniane dla ograniczonej 

grupy klientów 

55512000-2 Usługi prowadzenia bufetów 

55523100-3 Usługi w zakresie posiłków 

szkolnych 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

55522000-5 Usługi dostarczania posiłków 

do przedsiębiorstw 

transportowych  

55523000-2 Usługi zaprowiantowania 

innych przedsiębiorstw lub 

instytucji  

55524000-9 Usługi dostarczania posiłków 

do szkół 

79100000-5 do 79140000-7  Usługi prawnicze, o ile nie są 

wyłączone na mocy art. 21 lit. c)2 75231100-5  

75100000-7 do 75120000-3  Inne usługi administracji 

publicznej i dla władz 

publicznych 
75123000-4  

75125000-8 do 75131000-3  

75200000-8 do 75231000-4  Świadczenie usług na rzecz 

wspólnoty 

75231210-9 do 75231230-5  Usługi w zakresie więziennictwa, 

bezpieczeństwa publicznego i 

ratownictwa, o ile nie są 

wyłączone na mocy art. 21 lit. h) 

75240000-0 do 75252000-7  

794300000-7  

98113100-9  

 

 

 

 

 

79700000-1 do 79721000-4 

Usługi detektywistyczne i 

ochroniarskie; Usługi 

ochroniarskie; Usługi nadzoru 

przy użyciu alarmu; Usługi 

strażnicze; Usługi w zakresie 

nadzoru; Usługi systemu 

namierzania; Usługi w zakresie 

poszukiwania osób 

ukrywających się; Usługi 

patrolowe; Usługi w zakresie 

wydawania znaczków 

identyfikacyjnych; Usługi 

 

 

 

 

 

Usługi detektywistyczne  

i ochroniarskie 

                                                 
2 Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień na usługi w zakresie dowolnej z usług prawnych: 

zastępstwa prawnego klienta, wykonywanego przez prawnika w rozumieniu art. 1 dyrektywy Rady 77/249/EWG 

(dyrektywa mająca na celu ułatwienie korzystania przez prawników ze swobody świadczonych usług)  

w:  

 postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym toczącym się w państwie członkowskim, państwie 

trzecim lub przed międzynarodową instancją arbitrażową lub pojednawczą, lub  

 postępowaniu sądowym toczącym się przed sądami, trybunałami lub przed organami publicznymi 

państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami lub 

instytucjami; 
a) porad prawnych udzielanych w ramach przygotowywania dowolnego z postępowań, o których mowa powyżej 

lub w przypadku gdy istnieją konkretne przesłanki i duże prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczą 

porady, stanie się przedmiotem takich postępowań, pod warunkiem że porad tych udziela prawnik  

w rozumieniu art. 1 dyrektywy 77/249/EWG; 

b) usług poświadczania i uwierzytelniania dokumentów, które to usługi muszą świadczyć notariusze; 

c) usług prawnych świadczonych przez powierników lub wyznaczonych opiekunów lub innych usług prawnych, 

których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego lub wyznaczani 

z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów; 

d) pozostałych usług prawnych, które w danym państwie członkowskim są powiązane, nawet sporadycznie, ze 

sprawowaniem władzy publicznej; 
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detektywistyczne; oraz Usługi 

agencji detektywistycznych 

79722000-1 Usługi grafologiczne 

79723000-8 Usługi analizy odpadów 

  

98900000-2 

Usługi świadczone przez 

zagraniczne organizacje i 

organy 

 

 

Usługi międzynarodowe 

 

98910000-5 

Usługi specjalne dla 

międzynarodowych organizacji 

i organów 

 

64000000-6 

 

Usługi pocztowe  

i telekomunikacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi pocztowe 

64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie 

64110000-0 Usługi pocztowe 

 

64111000-7 

 

Usługi pocztowe dotyczące 

gazet i czasopism 

 

 

64112000-4 

 

Usługi pocztowe dotyczące 

listów 

 

 

64113000-1 

 

Usługi pocztowe dotyczące 

paczek 

 

64114000-8 Usługi okienka pocztowego 

64115000-5 Wynajem skrzynek pocztowych 

64116000-2 Usługi poste-restante 

 

64122000-7 

 

Wewnętrzne biurowe usługi 

pocztowe i kurierskie 

 

 

50116510-9 

 

Usługi w zakresie formowania 

opon 

 

 

 

Usługi różne 

71550000-8 Usługi kowalskie 

 


