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                          R E G U L A M I N 
 
Spis treści: 
1. Dział I  –  Przepisy ogólne  
2. Dział II  – Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 30 000 euro i poniżej wartości  
                    od których jest  uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE 
3. Dział III – Umowy w sprawach zamówień 
4. Dział IV – Środki ochrony prawnej 
5. Dział V –  Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości  poniżej 30 000 euro 
 
 
DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 
 
Rozdział 1  
Przedmiot regulacji 
 
Art. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień oraz  środki ochrony prawnej.  
  
Art. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r       
   (Dz.U. poz. 915);  
 
1a) cyklu życia –należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia 
przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności  badanie, rozwój, projektowanie 
przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, 
utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 
 
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 zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu lub osobę go zastępującą;  
 
4) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę: 

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu  i innych kryteriów odnoszących się 
do przedmiotu zamówienia  lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy 
cena lub koszt jest stała albo  

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt 
 
4a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny 
proces udzielania zamówień, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub 
roboty budowlane;  
 
4b) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane do 
celów bezpieczeństwa, które wiążą sie z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają 
ich wykorzystania lub je zawierają; 
 
4c) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa, który 
wiąże  sie z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera; 
 
4d) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa, które 
wiążą sie z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają  ich wykorzystania lub je 
zawierają; 
 
4e) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w 
zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać 
funkcje gospodarcza lub techniczną; 
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5) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia. 
 
6) 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.  
 
7) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie 
wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do 
składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty 
wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia, lub - w 
przypadku trybu zamówienia z wolnej reki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 
 
7a) protokole –  należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego w formie 
pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 c  lub obiektu 
budowlanego, a także realizacje obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 
 
9) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia , zawartą miedzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień na roboty budowlane także miedzy 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą  lub między dalszymi podwykonawcami; 
 
10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy.  
 
11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.  
 
12) zamawiającym - należy przez to rozumieć Spółkę Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  
Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A. 
 
13) zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 
 
14) oznakowaniu – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inni dokument, 
potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone 
wymogi; 
 
15) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r 
poz.1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz.147 i 615) lub faks 
 
Art. 3. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień związanych z  działalnością  Spółki Bialskie 
Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A. 
    
Art. 4. Regulaminu nie stosuje się do:  
1. Zamówień nie będących zamówieniami sektorowymi zgodnie z zapisami Dz. III, Rozdział 5, art. 132 
pkt 1, 2 i 3  Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych – w tym przypadku należy stosować Ustawę Prawo 
Zamówień publicznych.  
 
2. Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30.000 euro   
    z wyjątkiem art. 4a. 
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3. Zamówień, których wartość jest równa lub przekracza równowartość kwot wartości zamówień  dla:   
    robót budowlanych, dostaw i usług, określanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. 
 
4.Zamnówień których przedmiotem są:  
-  usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 
-  usługi Narodowego Banku Polskiego, 
-  nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do    
   emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 
-  zakup czasu antenowego, 
-  nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności 
   dzierżawy i najmu, 
-  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów 
   wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z 
   transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, 
-  usługi pocztowe 
-  zakup książek 
-  prenumerata czasopism 
-  zakup artykułów spożywczych 
-  catering 
-  usługi telekomunikacyjne( telefonia stacjonarna, komórkowa, internet) 
-  zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery, taśmy) 
-  czynności notarialne 
-  usługi ubezpieczeniowe 
-  modyfikacje systemów informatycznych 
-  usługi szkoleniowe, edukacyjne 
 
5. umów z zakresu prawa pracy; 
 
Art. 4a. 1.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia tego samego rodzaju którego łączna wartość 
nie przekracza kwoty netto 10 000 PLN/rok -  nie stosuje się przepisów niniejszego regulaminu. 
 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro/rok, nie stosuje się przepisów niniejszego regulaminu dotyczącego 
obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminów składania ofert, ofert wstępnych oraz przepisów 
niniejszego regulaminu dotyczących odwołań i skarg. 
 
3.  W przypadku zamówienia, o którym mowa w ust. 2, należy stosować przepisy zawarte w Dziale V 
niniejszego regulaminu. 
 
4. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 2, ustalone przez zamawiającego terminy składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminy składania ofert i ofert wstępnych nie 
mogą być krótsze niż 4 dni od dnia publikacji ogłoszenia na własnej stronie internetowej albo od dnia 
przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych. 
 
5. Zgodnie z art. 133 ust. 2  w nawiązaniu do art. 98 oraz art. 4  pkt. 8) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający obowiązany jest sporządzić  raz w roku sprawozdanie o udzielonych 
zamówieniach.  
 
6. Kierownicy komórek organizacyjnych spółki raz w roku nie później jednak niż do 31 stycznia 
każdego roku,  przekażą pełnomocnikowi zarządu ds. zamówień publicznych informację dotyczącą 
udzielonych w danym roku wszystkich zamówień.  
 
Art. 5. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu: 
 
1. Łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów    
    regulaminu 
 
2. Dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości 
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Rozdział 2  
Zasady udzielania zamówień  
 
Art. 6. 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 przepisami niniejszego 
regulaminu.  
 
Art. 7. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
 
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia tylko w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.  
 
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 74 ust. 4.  
 
Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
niniejszym regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub 
języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.  
 
Art. 9. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg 
ograniczony.  
 
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę oraz  zapytania ofertowego. 
 
Rozdział 2a  
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami  
 
Art. 9a. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na  formularzu  dokumentu zamówienia, 
(udostępnionym przez zamawiającego)zwanego dalej (dokumentem zamówienia) odbywa się : 
- do dnia 18 października 2018r – zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą    
   elektroniczną 
- od dnia 18 października 2018r przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
 
2. Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci 
katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką 
możliwość. 
 
3. Zamawiający wskazuje na wymóg albo możliwość, o których mowa w ust. 2, w:  
1) ogłoszeniu o zamówieniu;  
2) zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania;  
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3) zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o 
ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie.  
4. Zamawiający wskazuje w dokumentach, o których mowa w ust. 3, niezbędne informacje dotyczące 
formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i 
specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego. 
 
5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym  dokument 
zamówienia o którym mowa w art. 22 ust. 2, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci: 
- do dnia 18 października 2018r – zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą    
  elektroniczną 
- od dnia 18 października 2018r elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
 
Art. 9b. Zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z 
wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były 
niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu 
przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie 
mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
Art. 9c. 1. Zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy 
składaniu ofert, jeżeli:  
 
1) z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej 
wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów  plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są 
obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji;  
 
2) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z 
formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji 
otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do 
pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego;  
 
3) użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest 
dostępny dla zamawiającego;  
 
4) wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której nie można przekazać 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;  
 
5) jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej;  
 
6) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można 
zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych 
narzędzi lub urządzeń, które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego.  
 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, składanie tej części oferty odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
 
Art. 9d. 1. Zamawiający może wymagać użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne, jeżeli:  
 
1) oferuje nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, do narzędzi, urządzeń lub formatów plików od dnia opublikowania ogłoszenia o 
zamówieniu lub dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania lub  
 
2) zapewnia, aby wykonawcy nieposiadający dostępu do narzędzi, urządzeń lub formatów plików, lub 
możliwości ich uzyskania w terminie umożliwiającym przystąpienie do postępowania o udzielenie 
zamówienia przez stosowanie tymczasowych narzędzi bezpłatnie udostępnionych w sieci, o ile brak 
dostępu nie wynika z przyczyn dotyczących wykonawcy, lub  
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3) udostępnia inny środek komunikacji elektronicznej do składania części oferty.  
 
2. W ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania podaje się adres 
strony internetowej, na której są dostępne te narzędzia, urządzenia lub formaty plików, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1.  
 
Art. 9e. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający może wymagać użycia narzędzi 
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku 
zamawiający udostępnia środki dostępu do tych narzędzi zgodnie z art. 9d do czasu, gdy takie 
narzędzia staną się ogólnie dostępne.  
 
Art. 9f. W sytuacjach określonych w art. 9c, zamawiający wskazuje w protokole powody, dla których 
odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej.  
 
 
Rozdział 3  
Ogłoszenia  
 
Art. 10. 1. Ogłoszenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, publikuje się  odpowiednio w prasie 
lub w  internecie lub na tablicy ogłoszeń w budynku biurowym przy ul. Narutowicza 35A w Białej 
Podlaskiej oraz mogą być publikowane we wszystkich w/w mediach łącznie. 
   
2. Zamawiający jest obowiązany udokumentować dzień publikacji  ogłoszenia, w szczególności 
przechowywać dowód jego zamieszczenia lub publikacji.  
 
3. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia  o zamówieniu zamieszczonego w biuletynie 
zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 
 
4. Jeżeli zmiana o której mowa w ust.3 jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 
sposobu oceny ich spełnienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas nie krótszy niż 10 
dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia oraz zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie 
i na stronie internetowej. 
 
DZIAŁ II 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
Rozdział 1  
Zamawiający i wykonawcy  
 
Art. 11. 1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2014r poz.121), jeżeli przepisy  niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.  
 
2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
 
Art. 12. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.  
 
2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.  
 
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego.   
 
Art. 13. 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 
wyłączeniu, jeżeli:  
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1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;  
 
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
 
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w 
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
 
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;  
 
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  
 
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o 
braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik 
zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające 
oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
2a. Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie 
uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami 
zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik 
postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w ust. 1 pkt 2–4, odbiera od tych osób, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie 
pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem oświadczenia, 
kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby 
składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.;  
 
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.  
 
Art. 14. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 
kierownik zamawiającego.  
 
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia oraz stosowaniem 
niniejszego regulaminu sprawuje pełnomocnik Zarządu Spółki ds. zamówień. 
 
3. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także 
inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z 
przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie 
zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom 
zamawiającego.  
 
Art. 15. 1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, zwaną dalej "komisją przetargową", jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.  
 
2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, 
kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje 
się odpowiednio.  
 
3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i 
przeprowadzenia określonych postępowań.  
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Art. 16. 1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego 
powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.  
2. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż 
określone w ust. 1, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z 
przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 
odpowiednio.  
 
3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje 
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, 
o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
Art. 17. 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego.  
 
2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.  
 
3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków 
komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji 
odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.  
 
4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. Przepis art. 13 
stosuje się odpowiednio.  
 
Art. 18. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu  
 
1a. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki 
dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne 
poziomy zdolności.  
 
1b. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:  
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów;  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych, w szczególności: 
  
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);  
 
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645);  
 
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.5)), mających 
trudności w integracji ze środowiskiem;  
  
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);  
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5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2015 r. poz. 163, z późn. zm.);  
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o 
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004 oraz z 
2015 r. poz. 1607);  
 
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;  
 
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
573). 
  
2a. Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w ust. 2, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady 
pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w ust. 2. 
 
Art. 18a  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
  
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2-12 i ust. 3.  
 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  
 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec  tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.  
 
Art. 18b. 1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający może wymagać, aby 
wykonawcy byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w   
załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych 
zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. 
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Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.), lub aby spełniali inne wymogi określone w tych 
załącznikach.  
 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi, w zakresie, w jakim wykonawcy muszą 
posiadać określone zezwolenie lub muszą być członkami określonej organizacji, aby móc świadczyć w 
swoim kraju pochodzenia określone usługi, zamawiający może wymagać od nich udowodnienia, że 
posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski w takiej organizacji.  
 
Art. 18c. 1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:  
1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny 
obrót w obszarze objętym zamówieniem;  
 
2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych 
wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;  
 
3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  
 
2. Zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
przekraczał dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub protokole powody zastosowania takiego wymogu.  
 
3. Zamawiający może wymagać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli określi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, na podstawie których 
uwzględnia te informacje.  
 
4. Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, przepisy ust. 1–3 stosuje się do każdej z tych części. 
Zamawiający może określić minimalny roczny obrót  także w odniesieniu do więcej niż jednej części 
zamówienia, na wypadek, gdyby wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
przyznano kilka części zamówienia do realizacji w tym samym czasie.  
 
Art. 18d. 1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić 
minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału 
technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.  
 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  
 
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające 
wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający 
może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w 
odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim przypadku 
zamawiający może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 
 
Art. 19. 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.  
 
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.  
 
4.Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w ust.1 została wybrana, zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców 
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Art. 20. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  
 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.7)) lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny,  
 
c) skarbowe,  
 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769);  
 
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
2;  
 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
 
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
 
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
 
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
  
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
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zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 
2016 r. poz. 437 i 544);  
 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia;  
 
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 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. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
 
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  
 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  
 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  
 
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2–4 z:  
a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 2a 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
 
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  
 
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  
 
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  
 
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  
 
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, chyba że wykonawca dokonał 
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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.  
 
4. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 3, wskazuje podstawy 
wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w 
zaproszeniu do negocjacji.  
 
5. Wykluczenie wykonawcy następuje:  
 
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych 
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat 
od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  
 
2) w przypadkach, o których mowa:  
a) w ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 
przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. d,  
b) w ust. 1 pkt 4,  
c) w ust. 3 pkt 5–7 
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
stała się ostateczna;  
 
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9 lub ust. 3 pkt 2 , jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  
 
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia; 
  
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia.  
 
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 4-8 lub ust. 3, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
 
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 6.  
 
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 
zapewnienia konkurencji.  
 
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 47 ust. 2, art. 53 
ust. 1 , albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 74 ust. 3, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
Art. 20a. 1. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
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 istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu 
o zamówieniu.  
 
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 
Art. 21. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców 
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 
 
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteria selekcji,  
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez  
    zamawiającego 
3) brak podstaw wykluczenia 
   - zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     lub zaproszeniu do składania ofert 
 
Art. 22. 1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza 
aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca:  
1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;  
2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 47 ust. 3, art. 53 ust. 3.  
 
2. Oświadczenie, o którym mowa  w ust. 1 wykonawca składa w formie  dokumentu zamówienia,  
 
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:  
1) składa także  dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów – jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w aktualnym Rozporządzeniu P.R.M.  w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji U.E.  
 
2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w aktualnym Rozporządzeniu P.R.M.  w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji U.E.  
  
4. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1, wykonawca składa zamawiającemu przed zawarciem umowy.  
 
5. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu:  
1) składa  dokumenty zamówienia  dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w aktualnym Rozporządzeniu P.R.M.  w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji U.E.  
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2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w w aktualnym Rozporządzeniu P.R.M.  w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji U.E.  
  
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  dokument zamówienia 
lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria 
selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji.  
 
7. Wykonawca może wykorzystać w dokumencie zamówienia nadal aktualne informacje zawarte w 
innym  dokumencie zamówienia złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Art. 23. 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza 
kwoty określone w aktualnym Rozporządzeniu P.R.M.  w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji U.E.  
wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1.  
  
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w aktualnym Rozporządzeniu P.R.M.  
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji U.E., 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 okoliczności, o których 
mowa w art. 21 ust. 1. 
 
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu lub kryterium selekcji. 
 
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  
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8. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede 
wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym 
repozytorium. 
 
Art. 24. 1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 21 ust.1  lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 21 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie 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 upłyną termin składania ofert. 
 
2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 21. ust.1 
 
 
Rozdział 2  
Przygotowanie postępowania  
 
Art. 25. 1. 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.  
 
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję.  
 
3. 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" .  
 
3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. 
 
3b. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw 
własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 
 
4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją 
zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z 
innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:  
 
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy;  
 
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;  
 
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  
 
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we 
właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
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5. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników 
zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników.  
 
6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, 
przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 
opisuje się przez odesłanie do tego aktu. 
 
Art. 26. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z 
uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:  
 
1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań 
środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić 
wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;  
 
2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:  
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,  
 
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie,  
 
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 
budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem 
oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
 
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 
produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)  
 
e) norm międzynarodowych, 
 
3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;  
 
4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których 
mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania 
zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 
 
2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, 
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:  
1) Polskie Normy;  
2) polskie aprobaty techniczne;  
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych 
oraz wykorzystania dostaw;  
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).  
 
3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,  
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a 
odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
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4. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu 
zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:  
 
1) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;  
2) może wymagać:  
a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,  
b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,  
c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia 
jakości,  
d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,  
e) określonego opakowania i oznakowania,  
f) instrukcji użytkowania,  
g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,  
h) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 
542),  
i) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,  
j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,  
k) metod i technik budowy,  
l) wszelkich pozostałych warunków technicznych.  
 
5. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności:  
 
1) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;  
2) może wymagać:  
a) posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, b i d–f oraz i,  
b) określonych poziomów jakości,  
c) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań 
odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany,  
d) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny 
zgodności. 
 
 Art. 26a. 1. W przypadku zamówień o szczególnych cechach, zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone 
oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  
1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem 
zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem tego zamówienia;  
2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i 
niedyskryminujących kryteriach;  
3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w 
której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do 
administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje 
pozarządowe;  
4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;  
5) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca 
ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.  
 
2. W przypadku gdy zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały 
wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, wskazuje poszczególne wymagania dotyczące 
oznakowania.  
 
3. Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, zamawiający akceptuje wszystkie 
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne 
wymagania.  
 



 20

4. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego 
przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 
techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub 
określone wymagania wskazane przez zamawiającego.  
 
5. Jeżeli dane oznakowanie, które spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2–5, zawiera również 
wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, zamawiający nie może żądać tego 
oznakowania. W takim przypadku zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez odesłanie 
do tych wymagań oznakowania lub, w razie potrzeby, do tych jego części, które są związane z 
przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, 
dostaw lub usług.  
 
Art. 26b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego 
przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 
zamówienia.  
 
2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny 
zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania 
w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 
obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008,str. 30).  
 
3. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę 
oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 
jednostki oceniające zgodność.  
 
4. Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 3, w 
szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani 
dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 
wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 
 
 
Art. 27. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za 
pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.  
 
3. 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.  
 
Art. 27a. 1. 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 istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków 
umowy. 
 
2. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego 
przedmiocie na stronie internetowej. 
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3. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o 
zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. 
 
Art. 27b. Jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który 
uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający zapewnia, 
że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje 
pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania 
oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki mające 
na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. 
 
Art. 28. 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 przepisów niniejszego regulaminu zaniżać  
wartości zamówienia lub wybierać sposoby obliczania wartości zamówienia    
 
3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 63 ust. 
1 pkt 5 i 6,  przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień.  
 
4. 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.  
 
Art. 29. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:  
 
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;  
 
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.  
 
2. 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. 
 
Art. 30. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 
lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego 
rodzaju: 
 
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z 
uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 
 
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze 
lub dostawie. 
 
2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 
nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego regulaminu.  
 
3. Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na 
czas: 
1) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia 
jest wartość miesięczna pomnożona przez 48; 
2) oznaczony:  
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a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 
wykonywania zamówienia,  
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 
wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w 
sprawie zamówienia. 
 
3a. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, 
jest:  
1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku zamówień 
udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy;  
2) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień udzielanych na 
czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż  48 miesięcy. 
 
4. Jeżeli zamówienie obejmuje: 
1) usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne 
podobne świadczenia.  
2) usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje 
wynagrodzenia;  
3) usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne 
podobne świadczenia. 
 
Art. 31. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub 
usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.  
 
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 
dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości 
zamówienia.  
 
Art. 32. 1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 
 
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 
2) tryb udzielenia zamówienia; 
3) opis przedmiotu zamówienia; 
4) termin wykonania zamówienia; 
5) warunki  udziału w postępowaniu  
5a) podstawy wykluczenia o których mowa w art. 20 ust.3 
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli, zamawiający w sytuacjach określonych w art. 9c-e, przewiduje 
inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami   
8) wymagania dotyczące wadium; 
9) termin związania ofertą; 
10) opis sposobu przygotowywania ofert; 
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
12) opis sposobu obliczenia ceny; 
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych 
przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego   
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia; 
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach; 
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17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
2. W przypadku gdy przepisy niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia zawiera również: 
 
1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
2) informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 63 ust. 
1 pkt 5 i 6 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;  
3)  opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub 
dopuszcza ich składanie; 
4) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego; 
5) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 
6) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
7) w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 3a, określenie 
w szczególności:  
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 25 ust. 3a,  
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 25 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,  
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia; 
8) przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 4, określenie w 
szczególności:  
a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,  
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 25 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 
9) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, 
jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 32a ust. 2; 
10) w przypadku zamówień na roboty budowlane: 
a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania, 
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje 
11) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia 
na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taka wartość zgodnie z art. 88a ust.3 
12) wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 9a ust. 2;  
13) liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, 
na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 
które będą mogły mieć zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
 
Art. 32a.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 
1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 
 
Art.32b. 1. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych 
części.  
 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu, w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w 
zaproszeniu do negocjacji, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich 
części zamówienia.  
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3. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  a także w zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji, maksymalną 
liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.  
 
4. Zamawiający może ograniczyć liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu 
wykonawcy, pod warunkiem że maksymalną liczbę części, jaka może być udzielona jednemu 
wykonawcy, wskaże zgodnie z ust. 3.  
 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady, które zastosuje w celu wyboru, w 
których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w wyniku 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jeden wykonawca miałby uzyskać większą 
liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone 
zamówienie. 
 
Art.32c. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 
1a. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w 
takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 
 
1b. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na 
dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w 
realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 
 
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 18a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 
Art.32d. 1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
 
2. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy.  
 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
Art. 33. 1. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo 
przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może 
udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu.  
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2. Jeżeli zamawiający nie może udostępnić specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej części 
albo dokumentów, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej , przekazuje ją w sposób inny niż 
wskazany w ust. 1, określony w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 
 
 
Art. 34. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż: 
 
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z 
ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.  
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
 
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 1. 
 
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
 
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania 
udostępnia się na stronie internetowej.. 
 
3a. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej. 
 
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający  
udostępnia na stronie internetowej, chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie 
internetowej. 
 
4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający: 
- zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tym samym miejscu gdzie zamieścił ogłoszenie o 
zamówieniu 

 
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza 
informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest 
udostępniana na tej stronie. 
 
 
Rozdział 3  
Tryby udzielania zamówień  
  
Przetarg nieograniczony  
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Art. 35. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.  
 
Art. 36. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając 
ogłoszenie o zamówieniu w prasie, w  miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na 
własnej stronie internetowej. 
 
 2. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób, w szczególności 
w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
Art. 37. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 36 ust. 1, zawiera co najmniej:  
 
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;  
2) określenie trybu zamówienia;  
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia; 
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych; 
5) informację o możliwości  lub wymogu złożenia oferty wariantowej;  
6) termin wykonania zamówienia;  
7) warunki udziału w postępowaniu oraz  podstawy wykluczenia;  
7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 
8) informację na temat wadium;  
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;  
10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich 
muszą one być sporządzone;  
11) termin związania ofertą.  
12) informację o przewidywanych zamówieniach  o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 4 i 5, jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
 
Art. 38. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na własnej stronie 
internetowej od dnia zamieszczenia/publikacji ogłoszenia do upływu terminu składania ofert. 
 
Art. 39. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia 
 
Art. 40. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 30.000 euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia.  
 
Art. 41. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty  30.000 euro.  
 
2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,  
zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.  
 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
 
4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.  
 
5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, 
określa kwotę wadium dla każdej z części.  
 
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego.  
 
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
 
Art. 42. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.  
 
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano 
 
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
 3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.  
 
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.  
 
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 
o którym mowa w art. 22 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie ,nie złożył oświadczeń  lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 21 ust.1  , pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki  o której mowa w art. 75 ust.1 pkt.3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została  
wybrana: 
1) odmówił  podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. 
 
 
Przetarg ograniczony  
 
Art. 43. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a 
oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.  
 
Art. 44. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 36 stosuje się 
odpowiednio.  
 
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 43, zawiera co najmniej:  
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;  
2) określenie trybu zamówienia;  
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 
częściowych;  
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;  
5) termin wykonania zamówienia;  
6) warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji, jeżeli są ustalone, oraz podstawy wykluczenia;  
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7) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;  
9) informację na temat wadium;  
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;  
11) termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do postępowania oraz adres, na który wnioski 
muszą zostać wysłane; 
12) informację o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 63 ust. 
1 pkt 5 i 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
 
3. Jeżeli wstępne ogłoszenie informacyjne zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, uznaje się je 
za ogłoszenie o zamówieniu. 
 
Art. 45. 1.Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w przetargu z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia 
wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.  
 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
30.000 euro, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie 
może być krótszy niż 15 od dnia ogłoszenia o zamówieniu.  
 
Art. 46. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można się zapoznać 
przed upływem terminu na ich składanie. 
 
Art. 47. 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert jednocześnie wykonawców, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie 
mniejszej niż 2 i nie większej niż 10.  
 
2. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania 
tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 
określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, wyłonionych na 
podstawie  kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak 
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 
określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich 
wykonawców spełniających te warunki.  
 
5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o 
zamówieniu, o którym mowa w art. 43.   
 
Art. 48. 1. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 euro, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
przekazania zaproszenia do składania ofert.  
 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
30.000 euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zaproszenia 
do składania ofert.  
 
Art. 49. Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 41 i 42.  
 
Negocjacje z ogłoszeniem  
 
Art. 50. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu 
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o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do 
składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 
 
Art. 51.  Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co 
najmniej jedna z następujących okoliczności:  
 
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego  lub przetargu 
ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 76 ust.1 pkt.1,2,4 lub 5  lub 
zamawiający unieważnił postępowanie  na podstawie art. 80 ust.1 pkt.2 ,  a pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;  
 
2) wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
 
3)rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego;  
 
4) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne;  
 
5) zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne 
okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub 
finansowych lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;  
 
6) jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób 
przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej 
 
Art. 51a.  1.Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiot zamówienia, minimalne 
wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty oraz, czy przewiduje udzielenie zamówienia na 
podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji lub podział negocjacji na etapy. W 
przypadku gdy zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w ogłoszeniu określa się liczbę 
etapów.  
 
2. Określenie przedmiotu zamówienia musi być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić 
wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 
Art. 52. 1. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy art. 36 i art. 44 
ust.2 stosuje się odpowiednio.  
 
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem przepisy art. 45  
i 46 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 53. 1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach 
spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu , zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2. 
 
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 
określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza doskładania ofert wstępnych wykonawców, którzy 
otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do składania 
ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 
określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wszystkich 
wykonawców spełniających te warunki.  
 
5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazuje specyfikację istotnych 
warunków zamówienia.   
 
6.  Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
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do przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od 
dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych. 
 
Art. 54. 1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne 
niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 
 
2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu 
zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia. 
 
3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony 
ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 
 
4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są 
przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 
 
Art. 55. 1.  Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację 
istotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji. 
 
 
Art. 56.  1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert. 
Przepisy art. 41 i 42 stosuje się. 
 
2. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej: 
1) adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia;  
 
2) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich 
muszą one być sporządzone;  
 
3) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu,   
 
4) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów od 
najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania 
wykonawców lub w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 
przekazania zaproszenia do składania ofert. 
 
4. W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w art. 55 ust. 1, wraz z 
zaproszeniem do składania ofert przekazuje zmienioną w tym zakresie specyfikację istotnych 
warunków zamówienia lub zamieszcza ją na stronie internetowej. 
 
Negocjacje bez ogłoszenia  
 
Art. 57. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje 
warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a 
następnie zaprasza ich do składania ofert.  
 
Art. 58. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
 
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 
ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały 
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 77ust. 1 pkt 2 lub 
wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały 
w istotny sposób zmienione; 
 
2) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, 
doświadczalnych, naukowych  lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego 
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produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu  kosztów badań lub 
rozwoju;  
 
3) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów 
określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.  
 
Art. 59. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując 
wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.  
 
2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:  
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;  
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 
częściowych;  
3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;  
4) termin wykonania zamówienia;  
5) warunki udziału w postępowaniu   
6) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;  
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;  
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.  
 
3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie 
mniejszej niż 2.  
 
4. W przypadku o którym mowa w art. 58 ust.1 pkt.1 zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej 
tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym. 
 
 
Art. 60. 1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
przygotowanie i złożenie oferty.  
 
2. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.  
 
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków 
zamówienia.  
 
Art. 61. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 54 ust. 3 i 4 oraz art. 56 ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio.  
 
 
Zamówienie z wolnej ręki  
 
Art. 62. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela 
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.  
 
Art. 63. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności:  
 
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z 
przyczyn:  
a) technicznych o obiektywnym charakterze,  
b) związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów  
- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji 
nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;   
 
2) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 
której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można 
zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;  
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3) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 
ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały 
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 2 ze 
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali 
wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 
 
4) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz 
całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; 
 
5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na 
dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji 
albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy 
zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 
użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; 
 
2. W opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy wskazać ewentualny 
zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one udzielone. 
 
3. Czas trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie 
może przekraczać 3 lat. 
 
Art. 64. 1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. 
 
2. Najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30.000 euro, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
Przepis art. 21 stosuje się odpowiednio.  
 
Zapytanie o cenę  
 
Art. 65. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę 
do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.  
 
Art. 66. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych 
oraz roboty budowlane w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  a wartość zamówienia nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
 
Art. 67. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania 
ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy 
lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 2. 
 
2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. 
 
Art. 68. 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie 
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
  
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.  
 
Art. 69. Do zapytania o cenę przepisy art. 60 ust. 1 stosuje się odpowiednio.  
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Rozdział 4  
Wybór najkorzystniejszej oferty  
 
Art. 70. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 71 
ust. 1 zdanie drugie. 
 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Art. 71. 1. Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. Ofertę wariantową 
wykonawca składa łącznie z ofertą, o której mowa w art. 70 ust. 1, jeżeli zamawiający tego wymaga.  
1a. Oferta wariantowa musi spełniać minimalne wymagania określone przez zamawiającego. 
 
Art. 72. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości mniejszej niż 30.000 euro, zamawiający 
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia  o wartości równej lub przekraczającej  30.000 euro, zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania.  
 
Art. 73. 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia jednak nie dłużej niż: 
 
1) 45 dni – jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 euro  
2) 90 dni – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 30.000 euro   
 
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 wyrażenia 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 możliwie, 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.  
 
Art. 74. 1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  ofert nie można 
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub  otwarcia.  
 
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 (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach.  
 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 
 
Art. 75. 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: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Art. 76. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
1) jest niezgodna z niniejszym regulaminem;  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji;  
4) zawiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;  
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 75 ust.2 pkt.3   
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania 
ofertą;  
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 
żądał wniesienia wadium;  
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;  
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
 
2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi zamawiający nie może odrzucić 
oferty wariantowej tylko dlatego, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi, a nie 
zamówienia na dostawy, albo do udzielenia zamówienia na dostawy, a nie zamówienia na usługi.  
 
3. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 26 
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, 
dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami 
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona 
odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa 
w art. 26b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 
określone w opisie przedmiotu zamówienia.  
 
4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej 
z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą 
techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji 
technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, 
specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi 
udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 26b ust. 1, że obiekt 
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budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności 
określone przez zamawiającego. 
 
Art. 77. 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 lub kosztu, w szczególności w zakresie:  
 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  
 
2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej z 
uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu postępowania, 
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 
 
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
wykonawcy.  
 
3. 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.  
 
Art. 78. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do 
przedmiotu zamówienia, w szczególności:  
1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;  
2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 18 ust. 2, 
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;  
3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;  
4) aspekty innowacyjne;  
5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 
jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;  
6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób 
dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.  
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3. Zamawiający może ustalić stałą cenę lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub 
właściwy organ określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu o inne 
kryteria oceny ofert niż cena.   
 
4. Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach 
oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania 
lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. 
 
5. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający 
sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. 
 
6.Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.  
 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
8. Kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia.  
 
9. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje koszty:  
1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:  
a) nabyciem,  
b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,  
c) utrzymaniem,  
d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu;  
 
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.  
 
10. W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku 
kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu 
życia na podstawie tych danych. 
 
11. 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.  
  
12. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 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. 
 
13 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 
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, 
zamawiający wybiera ofertę:  
1) z niższym kosztem nabycia albo  
2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia  
– jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
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Art. 79. 1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 
których mowa w art. 76 ust. 3 i 4, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności,  
 
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 
kolejnego etapu negocjacji,  
 
5) unieważnieniu postępowania  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
1a. W przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 6, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera 
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za 
niewystarczające. 
 
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, na stronie internetowej. 
 
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 
sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
 
Art. 80. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu   
 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  
 
3) w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 6, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej 
cenie;  
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  
 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
 
 
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, 
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o 
zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert 
wstępnych.  
 
3. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 
postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.  
 
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 
 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 
 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 
Art. 81. 1. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 euro, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia  w terminie nie krótszym niż 2 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, Zamawiający zawiera umowę w 
sprawie zamówienia  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty. 
 
1a. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta 
 
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 80 ust. 1.  
 
3. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia zamieszcza ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
Rozdział 5  
Dokumentowanie postępowań  
 
Art. 82. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza 
protokół, zawierający co najmniej:  
1) opis przedmiotu zamówienia;  
 
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;  
 
3) imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
oraz powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie części zamówienia lub 
umowy ramowej, którą ten wykonawca zamierza zlecić do wykonania osobom trzecim, i jeśli jest to 
wiadome w danym momencie – imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców; 
 
4) nazwę i adres zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów;  
 
5) w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym:  
a) imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, wykazali spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody wyboru tych wykonawców,  
b) imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu, nie wykazali spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody ich niezaproszenia do udziału w 
postępowaniu;  
 
6) powody odrzucenia ofert;  
 
7) w przypadku negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki 
wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu;  
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8) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia,   
 
9) powody niedokonania podziału zamówienia na części;  
 
10) powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej do składania ofert;  
 
11) w przypadku gdy wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają z 
zamawiającym lub osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego w relacjach 
określonych w art. 13 ust. 1 pkt 1–4, informację na temat tych relacji i podjęte w związku z tym środki;  
 
12) informacje dotyczące osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o 
udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pozostających w relacjach określonych w art. 13 ust. 1 pkt 1–4 i złożenia przez nie oświadczenia, o 
którym mowa w art. 13 ust. 2. 
 
1a. W przypadku gdy zamawiający opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które zawiera 
wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1, zamawiający może w protokole powołać się na to 
ogłoszenie. 
 
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 34 ust. 3, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.  
 
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 
chwili ich otwarcia,  oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
 
Art. 83. 1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.  
 
2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne 
materiały.  

 
 
DZIAŁ III  
UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ  
 
Art. 84. 1. Do umów w sprawach zamówień , zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.  
 
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 
odrębne wymagają formy szczególnej.  
 
3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej.  
 
Art. 85. 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie.  
 
2. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 89. 
 
Art. 86. Wykonawcy, o których mowa w art. 19 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
Art. 87.  1.Umowę zawiera się na czas oznaczony. 
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2. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia  należnego wykonawcy, w przypadku 
zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5  ustawy z 
dnia 10 października 2001r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
  
Art. 88. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci 
2) gazu z sieci gazowej; 
3) ciepła z sieci ciepłowniczej. 
4) licencji na oprogramowanie komputerowe. 
 
Art.88 a 1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 
12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 
1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez zamawiającego 
drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 88c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych; 
2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych – 
zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych 
zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 88c ust. 1, 
biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
 
2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 1, wstrzymuje sie odpowiednio: 
1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
2) udzielenie kolejnej zaliczki 
– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie 
może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
 
Art.  88 b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć  zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 
 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 
3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 88d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej  wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 
 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 88d 
ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 88d ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 3. 
 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 88d ust. 1 pkt 2, uważa się 
za akceptację umowy przez zamawiającego. 
 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić  niższą wartość, od której będzie zachodził 
obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 
 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 
10. Przepisy ust. 1–9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 
Art. 88 c. 1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 
 
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 
 
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego. 
 
8. Przepisy art. 88a–88d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 
Art. 88d. 1. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 
1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 
2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
zmian; 
3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian; 
4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom; 
5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 
6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 
7) wysokości kar umownych, z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, 
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 88b ust. 5 i 8, 
przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 
 
Art. 89. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności:  
 
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 
szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian;  
 
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki:  
a) 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,  
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego,  
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c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie;  
 
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
 
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,  
b) 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,  
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców;  
 
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;  
 
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. 
 
1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może 
wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów regulaminu.  
 
1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
  
1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.  
 
1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego 
wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną 
wartość zmiany umowy,  o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o 
wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.  
  
1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;  
 
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy  i zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
a) 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,  
b) zmiana narusza  równowagę ekonomiczną umowy  na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,  
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, 
w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 
 
2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na 
miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym 
brzmieniu. 
 
3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany 
umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 1–1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie 
o udzielenie zamówienia. 
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Art. 90. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  
 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  
 
Art. 90a. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 89 ust. 1–1b, 1d i 1e;  
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 20 
ust. 1;  
 
Art. 90b. W przypadku, o którym mowa w art. 90a, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
Art. 91. 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zwanego dalej "zabezpieczeniem".  
 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  
 
Art. 92. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
 
1) pieniądzu;  
 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
 
3) gwarancjach bankowych;  
 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
 
1)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej;"; 
 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego lub w kasie zamawiającego.  
 
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.  
 
5. 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.  
 
Art. 93. 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 92 ust. 1.  
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2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  
 
Art. 94. 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej 
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z 
umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.  
 
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości  do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.  
 
3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, 
może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane.  
 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść 
co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.  
 
5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym 
dokonuje zapłaty faktury.  
 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.  
 
7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
 
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia.  
 
9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  
 
10. Przepis art. 93 stosuje się. 
 
Art. 95. 1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  
 
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie 
może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.  
 
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady.  
 
DZIAŁ IV  
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  
Rozdział 1  
Przepisy wspólne  
 
Art. 96. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
 
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli  ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszego regulaminu 
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Rozdział 2  
Odwołanie  
 
Art. 97. 1. Wobec  treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie niniejszego 
regulaminu, można wnieść odwołanie do zamawiającego.  
 
2. Odwołanie wnosi się do Zarządu Spółki w formie pisemnej. 
 
3. Odwołanie  wnosi się w terminie 4 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. Odwołanie  uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarło ono do zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.  
 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca sie niezgodność z przepisami regulaminu, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
 
5. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
 
6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub 
termin składania wniosków. 
 
7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia odwołania 
 
8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 
rozstrzygnięcia odwołania 
 
Art. 98. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium 
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu 
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie 
kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
 
Art. 99. 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na 
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
 
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje 
 
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron 
 
Art. 100. 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli  nie zawiera braków formalnych 
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2.Odwołanie rozpoznaje Zarząd Spółki w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia.  
 
3. Zarząd Spółki odrzuca odwołanie jeżeli stwierdzi, że:  
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy niniejszego regulaminu;  
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;  
3)odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminów określonych w niniejszym regulaminie;  
4) odwołujący się powołuje się na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia  w 
sprawie innego odwołania wniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym 
postępowaniu;  
  
4. Odwołujący się może cofnąć odwołanie. W razie cofnięcia odwołania Zarząd Spółki umarza 
postępowanie odwoławcze. 
 
DZIAŁ V  
UDZIELANIE ZAMÓWIENIA  O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO  
 
Rozdział 1  
Zasady udzielania zamówień  
 
Art. 101. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.  
 
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 przepisami niniejszego 
regulaminu.  
 
4. Kierownik Zamawiającego może określić wartość zamówienia lub przedmiot zamówienia, do 
udzielenia którego wymaga się zawarcia umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
 
Art. 102. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
 
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 74 ust. 4.  
 
Art. 103. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub 
języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.  
 
Rozdział 2  
Zapytanie ofertowe 
 
Art. 104. 1. Zapytanie  ofertowe:  

a) przekazuje się bezpośrednio do wykonawcy-  minimum 2    
b) zamieszcza się: 
    - siedziba zamawiającego miejsce publicznie dostępne 

          - strona internetowa zamawiającego  
          - krajowe dzienniki urzędowe , krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o  
            zamówieniach publicznych, gazetach o zasięgu krajowym lub regionalnym 
          - lokalne środki publikacji 
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2. Zamawiający jest obowiązany udokumentować przekazanie wykonawcy lub  zamieszczenie  
zapytania ofertowego. 
 
Art. 105. 1. Zapytanie ofertowe  zawiera między innymi: 
- nazwę oraz adres siedziby zamawiającego 
- opis przedmiotu zamówienia 
- miejsce, termin oraz sposób składania ofert 
- termin i miejsce wykonania zamówienia 
- rodzaj i opis kryteriów wraz z ich punktacją 
- opis warunków udziału w postępowaniu 
- informację o unieważnieniu postępowania w przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta  
 
2. Zamawiający może określić w zapytaniu ofertowym, która część zamówienia nie może być 
powierzona podwykonawcom. 
 
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie 
 
4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 4 dni od dnia 
przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia 
 
5. Zamawiający może zażądać wniesienia wadium. Przepisy art. 41 i art.42 niniejszego regulaminu 
stosuje się odpowiednio. 
 
6. Zamawiający może zażądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przepisy 
art. 91-95 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio 
 
 
Rozdział 3 
Wybór najkorzystniejszej oferty  
 
Art. 106. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w 
postaci elektronicznej.  
 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  
 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 
Art. 107. 1. Po przeprowadzeniu analizy wszystkich prawidłowo złożonych ,ważnych , 
niepodlegających odrzuceniu ofert, zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę. 
 
2. W innych sprawach dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty stosuje się odpowiednio  
przepisy art. 72 - 81  niniejszego regulaminu. 
 
3. Dokumentem stwierdzającym udzielenie zamówienia jest w szczególności umowa, faktura lub  
rachunek. 
 
Rozdział 4  
Dokumentowanie postępowań 
 
Art. 108. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza 
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający co 
najmniej:  
1) opis przedmiotu zamówienia;  
 
2) informacje o wykonawcach;  
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3) cenę i inne istotne elementy ofert;  
 
4) wskazanie wybranej oferty lub ofert.  
 
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią 
załączniki do protokołu.  
 
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 
chwili ich otwarcia.   
 
Art. 109. 1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.  
 
2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne 
materiały.  
 
Rozdział 5 
Umowy w sprawach zamówień  
 
Art. 110. 1. Zamawiający może zawrzeć  umowę z oferentem, który złożył w terminie ofertę i  którego 
ofertę zamawiający uznał za najkorzystniejszą. 
 
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 
odrębne wymagają formy szczególnej.  
 
3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej.  
 
4. W innych sprawach dotyczących umów stosuje się odpowiednio przepisy art. 85 - 95 niniejszego 
regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


