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Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2019 r. z dnia 15
stycznia 2019 r. Dyrektora Szczecińskiej Agencji
Artystycznej w Szczecinie w sprawie wprowadzenia
Regulaminu

udzielania

zamówień

o

wartości

mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp i innych
zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp

Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się
przepisów Pzp

Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)

cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915),

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 Dyrektora Szczecińskiej
Agencji Artystycznej,

4)

najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w
zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry
opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne
niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo ofertę z najniższą ceną lub
kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;
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5)

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w
zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać
funkcję gospodarczą lub techniczną,

6)

ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią
specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia,

wykonanie

części

zamówienia

publicznego,
7)

ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z
warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż
określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;

8)

postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie
wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia
do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru
oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania
postanowień takiej umowy,

9)

Pzp lub ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),

10) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
11) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
12) środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.),
13) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a
jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków
dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w
szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;
14) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są
roboty budowlane lub dostawy,
15) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego,
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16) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Szczecińską Agencję Artystyczną, z
siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 64,
17) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane
między Zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane.
2.

Do zamówień na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
art. 138g ust. 1 oraz zamówień, o których mowa w art. 4, art. 4b oraz 4d ust. 1 Pzp,
postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.

W przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w art. 138g ust. 1 Pzp, Zamawiający może odstąpić od stosowania Regulaminu,
jeżeli informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w szczególności termin
składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis
przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia oraz kryteria
oceny ofert, zostaną zamieszczone w ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczonym na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli Zamawiający nie ma strony
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej.

4.

Regulaminu nie stosuje się do:
1)

zamówień na dostawy lub usługi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 złotych,

2)

zamówień na roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 50 000 złotych.

5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nabywanie dostaw, usług i robót budowlanych
następuje po wyrażeniu zgody przez Kierownika Zamawiającego lub pracownika
Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie dokonanie takich
czynności, przy przestrzeganiu zasady, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w
sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

6.

1)

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

2)

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

7.

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
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−

zamawiający wskazuje w szczególności w ogłoszeniu o zamówieniu, istotnych
warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

8.

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.

9.

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

10. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
Regulaminu.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
12. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one

udostępniane

oraz

wykazał,

iż

zastrzeżone

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 17 ust. 4.
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
Regulaminie i ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Opis przedmiotu zamówienia - zasady ogólne
§ 2.

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.

Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi, dostawy lub roboty
budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
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realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy.
4.

Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia
praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

5.

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 przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

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 przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2018 r. poz. 511, z późn. zm.),

4)

innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w przepisach ustawy o
zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.

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.

7.

W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 6, wynikają z aktu prawa Unii
Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.

8.

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem:
1)

parametrów technicznych;

2)

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;
3)

Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich
Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego
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europejskich

ocen

międzynarodowych,

technicznych,
specyfikacji

wspólnych

technicznych,

specyfikacji
których

technicznych,

przestrzeganie

nie

norm
jest

obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, innych systemów referencji technicznych
ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
9.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
ust. 8, Zamawiający obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, wskazując opis rozwiązania lub rozwiązań równoważnych.

10. Wykonawca,

który powołuje

się

na

rozwiązania

równoważne

opisywanym

przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
11. W przypadku zamówień o szczególnych cechach, Zamawiający może określić w opisie
przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia
określone oznakowanie.
12. W przypadku gdy Zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi
spełniały wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, wskazuje poszczególne wymagania
dotyczące oznakowania.
13. Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, Zamawiający akceptuje
wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi
spełniają równoważne wymagania.
14. 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.
15. 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.
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16. 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).
17. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę
oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne
równoważne jednostki oceniające zgodność.
18. Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust.
15-17, 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. 15 i 17, 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.
19. Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli jest to uzasadnione interesem
ekonomicznym

Zamawiającego

lub gdy nabycie rzeczy o innych właściwościach

technicznych spowoduje niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże
trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu posiadanych lub nabytych instalacji,
narzędzi, urządzeń, aparatury, wyposażenia, wyrobów lub produktów.
20. Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie prowadzi to do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów i Zamawiający
nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W
takim przypadku opis przedmiotu zamówienia zawiera opis rozwiązania równoważnego.
Sposób opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
§ 3.
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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 - Prawo budowlane, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą
programu funkcjonalno-użytkowego.

3.

Do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, a także na zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) stosuje się odpowiednio.
Sposób ustalania wartości zamówienia - zasady ogólne
§ 4.

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 ustawy zaniżać wartości
zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

3.

Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
Pzp, 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.

5.

Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność
finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego
zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki
organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.

6.

Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić
w okresie trwania umowy ramowej.

7.

Wartością partnerstwa innowacyjnego jest maksymalna wartość wszystkich działań w procesie
badawczo-rozwojowym, które mają zostać przeprowadzone w ramach każdego z etapów
planowanego partnerstwa, oraz wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych, które mają być
opracowane i zamówione na koniec partnerstwa.
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Zasady ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane
§ 5.

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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z
późn. zm.),

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 - 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.

3.

Do ustalenia wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz na zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)
stosuje się odpowiednio.
Zasady ustalania wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo
§ 6.

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.
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2.

Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się
okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

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:
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 publicznego.

4.

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.

5.

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.

6.

Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości
zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem
prawa opcji.
Termin ustalenia wartości zamówienia i zmiana wartości zamówienia
§ 7.

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,
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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.

3.

Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem
ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości
progów stosowania procedur udzielania zamówień.

4.

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia sporządzają protokół, w którym wskazuje
sposób i podstawę ustalenia wartości zamówienia.

5.

Protokołu, o którym mowa w ust. 4 nie sporządza się, jeżeli ustalenia wartości zamówienia
dokonuje się na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1.
Procedury udzielania zamówień i wszczęcie postępowania
§ 8.

1.

Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego
Regulaminu stosuje się, w którym:
1)

w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z
informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu (przetarg nieograniczony), albo

2)

w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie
podlegają

wykluczeniu oraz spełniają

warunki udziału

w

postępowaniu

(przetarg

ograniczony), albo
3)

wszczyna postępowanie 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 3 (zapytanie o cenę), albo

4)

prowadzi negocjacje tylko z jednym wykonawcą na zasadach określonych w Regulaminie
(negocjacje z jednym wykonawcą).

2.

Wszczęcie postępowania wymaga zgody Kierownika Zamawiającego.
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3.

Zgoda, o której mowa w ust. 2, może być wyrażona po uzyskaniu pisemnej informacji od
głównego księgowego Zamawiającego, że Zamawiający posiada środki finansowe na
sfinansowanie zamówienia.

4.

Postępowanie przygotowuje i przeprowadza pracownik, któremu Kierownik Zamawiającego
powierzył dokonanie takich czynności.

5.

Kierownik Zamawiającego może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia osobie trzeciej.

6.

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają osoby
w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z
przygotowaniem postępowania.

7.

Kierownik Zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego
czynności, pracownikowi Zamawiającego.
Przeprowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
§ 8a.

1.

Za zgodą Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów, może odbywać się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu,
istotnych warunkach zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji, niezbędne informacje dotyczące
formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i
specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz oświadczenia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.

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
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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.

W przypadkach, o których mowa w ust. 4, oferty albo części ofert sporządza się, pod rygorem
nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

6.

W przypadku zamówień na roboty budowlane Zamawiający może wymagać użycia narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi.

7.

Za zgodą Zamawiającego, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenia, mogą być sporządzone w postaci elektronicznej.

8.

Do postępowań prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320, z
późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
§ 8b.

1.

W przypadku, o którym mowa w § 8a ust. 7, środkiem komunikacji elektronicznej, służącym
złożeniu oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów
jest poczta elektroniczna.

2.

W przypadku, o którym mowa w § 8a ust. 7, wykonawca sporządza ofertę lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej, opatrzony hasłem
dostępowym.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca przesyła hasło dostępowe na adres poczty
elektronicznej lub numer faxu, wskazany przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu,
istotnych warunkach zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

4.

Wykonawca może przesłać hasło dostępowe za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, posłańcem lub złożyć Zamawiającemu osobiście.

5.

W przypadku, o którym mowa w § 8a ust. 7, datą przesłania oferty, wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów, w postępowaniu, będzie potwierdzenie
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dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczenie lub dokument, z serwera pocztowego Zamawiającego.
6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, złożenie hasła dostępowego nie może nastąpić przed
upływem terminu otwarcia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednak
nie później niż w terminie określonym przez Zamawiającego.

7.

Jeżeli wykonawca nie złożył Zamawiającemu hasła dostępowego w terminie, o którym mowa w
ust. 6, Zamawiający wzywa do jego złożenia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
jego złożenia, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

8.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył hasła dostępowego w terminie
określonym w ust. 7.

9.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy złożenie oferty, wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń lub dokumentów oświadczenia, sporządza
się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

10. Ze względu na wartość zamówienia, Zamawiający może odstąpić od złożenia oferty, wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń lub dokumentów w postaci
elektronicznej opatrzonej i opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim
przypadku oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub
dokumentów składa się w postaci elektronicznej w formacie lub formatach określonych przez
Zamawiającego.

Przetarg nieograniczony
§ 9.

1.

W przetargu nieograniczonym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

2.

Zamawiający wszczyna postępowanie w przetargu nieograniczonym, zamieszczając ogłoszenie o
zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

3.

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym udostępnia istotne
warunki zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

4.

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający podaje co najmniej;
1)

nazwę (firmę) i adres Zamawiającego;
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2)

nazwę nadaną zamówieniu;

3)

oznaczenie sprawy;

4)

procedurę

udzielania

zamówienia

oraz

informację,

że

warunki

przeprowadzenia

postępowania w tej procedurze określa Regulamin i wskazuje stronę internetową, na której
Regulamin jest udostępniany;
5)

adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia;

6)

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych;

7)

termin wykonania zamówienia;

8)

kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

9)

termin składania i termin otwarcia ofert oraz miejsce składaniami otwarcia ofert;

10) termin związania ofertą.
5.

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający podaje warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy
wykluczenia, a także wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki
udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

6.

Istotne warunki zamówienia zawierają co najmniej:
1)

nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego;

2)

nazwę nadaną zamówieniu;

3)

oznaczenie sprawy;

4)

procedurę

udzielenia

zamówienia

oraz

informację,

że

warunki

przeprowadzenia

postępowania w tej procedurze określa Regulamin i wskazuje stronę internetową, na której
Regulamin jest udostępniany;
5)

opis przedmiotu zamówienia;

6)

termin wykonania zamówienia;

7)

warunki udziału w postępowaniu;

8)

podstawy wykluczenia,

9)

informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów;

10) termin związania ofertą;
11) opis sposobu przygotowywania ofert;
12) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
13) opis sposobu obliczenia ceny;
14) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
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15) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy;
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach;
7.

W istotnych warunkach zamówienia Zamawiający podaje warunki udziału w postępowaniu oraz
podstawy wykluczenia, a także wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający
przewiduje warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

8.

Istotne warunki zamówienia mogą również zawierać:
1)

opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

2)

informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, 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)

w przypadku gdy Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w § 2 ust. 3,
określenie w szczególności:
a)

sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 3,

b)

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. w § 2 ust. 3, 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;

6)

w przypadku gdy Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w § 2 ust. 5,
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 § 2 ust. 5, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;

7)

informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia,

8)

w przypadku zamówień na roboty budowlane:
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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;
c)

procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość;

d)

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 miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w
większej niż maksymalna liczbie części.

9.

Zamawiający może odstąpić od sporządzenia istotnych warunków zamówienia, jeżeli informacje,
o których mowa w § 9 ust. 6 i 8, niezbędne do przeprowadzenia postępowania, zostaną
zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu.
§ 10.

1.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

3.

Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w

17

Załącznik do zarządzenia nr 1 / 2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 r. Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
5.

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw wykluczenia przez
wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, o ile taka możliwość została
przewidziana w istotnych warunkach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

6.

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia ofert, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub istotnych
warunków zamówienia.

7.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 6, 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.

8.

Zamawiający może żądać złożenia z ofertą oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia

Przetarg ograniczony
§ 11.

1.

W przetargu ograniczonym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy
składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a oferty mogą składać wykonawcy
zaproszeni do składania ofert. Przepisy § 9 ust. 2 stosuje się.

2.

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia kryteria selekcji, o których mowa w ust. 8.

3.

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
a)

nazwę (firmę) i adres Zamawiającego;

b)

nazwę nadaną zamówieniu;

c)

oznaczenie sprawy;
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d)

procedurę

udzielenia

zamówienia

oraz

informację,

że

warunki

przeprowadzenia

postępowania w tej procedurze określa Regulamin i wskazuje stronę internetową, na której
Regulamin jest udostępniany;
e)

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, oraz miejsce
składania wniosków,

f)

określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert
częściowych;

g)

termin wykonania zamówienia;

h)

warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji, jeżeli są ustalone, oraz podstawy
wykluczenia;

i)

wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, oraz brak podstaw wykluczenia;

j)

liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;

k)

kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

l)

informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień;

4.

W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamawiający niezwłocznie zwraca wniosek.

5.

Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można się zapoznać
przed upływem terminu na ich składanie.

6.

Zamawiający zaprasza do składania ofert jednocześnie wykonawców, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie
mniejszej niż 3 i nie większej niż 10.

7.

O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach
spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

8.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż
określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych na
podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

9.

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. Wraz zaproszeniem Zamawiający przekazuje istotne
warunki zamówienia.
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10. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera co najmniej:
a)

termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane,

b)

wagę przypisaną kryteriom oceny ofert.

Procedura zapytania o cenę
§ 12.

1.

Zamawiający wszczyna postępowanie w procedurze 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 3, chyba że liczba tych wykonawców jest mniejsza niż 3.

2.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przesyła istotne warunki zamówienia.

3.

Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

4.

Zamawiający może odstąpić od przekazania istotnych warunków zamówienia, jeżeli informacje
niezbędne do przeprowadzenia postępowania, sporządzenia i złożenia oferty oraz badania i
oceny ofert określi w zapytaniu o cenę.

5.

W

zaproszeniu

do

złożenia

oferty

Zamawiający

zamieszcza

informację,

że

warunki

przeprowadzenia postępowania określa Regulamin i wskazuje stronę internetową, na której
Regulamin jest udostępniany.
Procedura negocjacji z jednym wykonawcą
§ 13.

1.

Zamawiający może udzielić zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą, 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
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zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia
zamówienia;
3)

w postępowaniu prowadzonym uprzednio w procedurze, o której mowa w § 8 pkt 1-3, nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone
żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie
zostały w istotny sposób zmienione;

4)

zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i
polega 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
szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych
usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone

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;

6)

możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w
szczególności w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem
egzekucyjnym albo upadłościowym, a także promocją lub wyprzedażą,

7)

w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami
możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych,

8)

jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, konieczne jest sporządzenie
ekspertyzy lub opinii prawnej przez biegłego, rzeczoznawcę lub inną osobę posiadającą
wiadomości specjalne, a posiadane przez te osoby doświadczenie lub kwalifikacje
zawodowe umożliwią realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

2.

Czas trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
nie może przekraczać 3 lat.

3.

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 publicznego, ogólne warunki
umowy lub wzór umowy.

4.

Zamawiający może odstąpić od stosowania ust. 3, w przypadku:
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1)

zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b,

2)

jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub
artystycznej,

3)

zamówień, których przedmiotem są:
a)

dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci
kanalizacyjnej,

b)

dostawy gazu z sieci gazowej,

c)

dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

d)

usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub ciepła;

4)

w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach.

5.

Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw
wykluczenia. Jeżeli Zamawiający żądał oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, a także brak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, również te oświadczenia i
dokumenty.

6.

W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający zamieszcza informację, że warunki przeprowadzenia
postępowania określa Regulamin i wskazuje stronę internetową, na której Regulamin jest
udostępniany.
Wyjaśnienia i zmiany treści istotnych warunków zamówienia
§ 14.

1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli istotne warunki zamówienia
są udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
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3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści istotnych warunków
zamówienia udostępnia na stronie internetowej, chyba że istotne warunki zamówienia nie
podlegają udostępnieniu na stronie internetowej.

4.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w procedurze przetargu nieograniczonego zmiana treści
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej.

5.

Jeżeli w wyniku zmiany treści 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
istotne warunki zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
§ 15.

1.

W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

2.

Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający zamieszcza
informację o zmianach na stronie internetowej.

Kryteria oceny ofert i ocena ofert
§ 16.

1.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
istotnych warunkach zamówienia lub w zaproszeniu do składania ofert.

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;
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2)

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

3)

serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy,
sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

3.

Zamawiający może ustalić stałe 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 mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

5.

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.

6.

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.

7.

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
−

8.

jeżeli przewidział to w istotnych warunkach zamówienia.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Składanie i otwarcie ofert
§ 17.

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.
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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;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

6.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Wyłączenie z postępowania
§ 18.

1.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu,
jeżeli:
1)

ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2)

pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym
lub

członkami

organów

zarządzających

lub

organów

nadzorczych

wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3)

przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)

pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5)

zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
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2.

Kierownik Zamawiającego lub osoba, której Kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla
niego 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.

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.

4.

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.

Wykluczenie z postępowania wykonawcy oraz oświadczenia i dokumenty, jakich Zamawiający
może żądać w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
§ 19.

1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2204 , późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn.zm.),

b)

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

c)

skarbowe,

26

Załącznik do zarządzenia nr 1 / 2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 r. Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp

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 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 publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2016 r. poz. 1541, z późn. zm.);
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11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z
póź. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
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 2017 r. poz. 1508, z
późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

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 § 18 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 § 18 ust. 2

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
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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 płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.

3.

Wykluczenie wykonawcy następuje:
1)

w 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. 2 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. 2 pkt 2 i 4, 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 publiczne;
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5)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9 lub ust. 2, 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.

5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust.
4.

6.

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.

7.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w § 11 ust. 6, albo
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w § 17 ust. 5, 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.

8.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

9.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający może żądać następujących dokumentów:
1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2, 3 i 10 oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 5 i 6, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
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2)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

3)

zaświadczenia

właściwej

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie ust. 2 pkt 1;

5)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;

6)

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 5 i 6;

8)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 7;
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9)

oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1445);

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9:
1)

pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2, 3 i 10
oraz ust. 2 pkt 5 i 6;

2)

pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument

miał

dotyczyć,

złożone

przed

notariuszem

lub

przed

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 11 stosuje się.
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13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust. 9 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, w zakresie
określonym w ust. 1 pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 2 pkt 6. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 11 zdanie pierwsze
stosuje się.
15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
16. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Zamawiający może odstąpić od
obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których zachodzą
przesłanki wykluczenia określone w ust. 1 pkt 4, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało
zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu, a jeżeli postępowanie nie jest wszczynane za
pomocą ogłoszenia o zamówieniu - w istotnych warunkach zamówienia, zaproszeniu do składnia
ofert lub zaproszeniu do negocjacji.
17. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.
ust. 1 pkt 2 lit. d.
Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty, jakich Zamawiający może
żądać w celu wykazania spełniania tych warunków
§ 20.

1.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie takich
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kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w
szczególności:
1)

koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania;
2)

w przypadku zamówienia na usługi - dokumentu potwierdzającego status członkowski
wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia
nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.

2.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający może żądać
następujących dokumentów:
1)

sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a

w

przypadku

wykonawców

niezobowiązanych

do

sporządzenia

sprawozdania

finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i
zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres;
2)

oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w
obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

3)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4)

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

3.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, które w wystarczający sposób będą potwierdzać spełnianie opisanego przez
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Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej lub kryterium selekcji.
4.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może żądać
następujących dokumentów:
1)

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

2)

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3)

wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami;

4)

opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych
przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego
posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
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5)

wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które
wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;

6)

wykazu środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w
celu wykonania zamówienia publicznego;

7)

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków
naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w
przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze,
które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w
odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu;

8)

oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

9)

oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy;

10) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6.

Zamawiający może żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w § 20 ust. 14, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do
oceny spełniania przez wykonawców tych warunków.
Poleganie na zasobach innych podmiotów (podmiotów trzecich)
§ 21.
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1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów (podmiotów trzecich), 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.

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.

7.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w ust. 1-6, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału

w

postępowaniu

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8.

Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w ust. 1-6, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 19 ust. 9 pkt 1-9.

9.

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 19 ust.
9 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega
na zasadach określonych w ust. 1-6.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.
10, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia
§ 22.

1.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, a także brak podstaw
wykluczenia, 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 lub poprawienia
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lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2.

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.
3.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1.

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.

Oświadczenia, o których mowa w Regulaminie dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.

6.

Dokumenty, wymagane w postępowaniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.

8.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

9.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Odrzucenie oferty
§ 23.
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Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)

jest niezgodna z Regulaminem;

2)

jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2
pkt 3;

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 doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w § 27 ust. 2 pkt 3;

8)

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w § 26 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;

9)

wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium;

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Unieważnienie postępowania
§ 24.

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)

w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania o cenę nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu;

3)

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;

4)

w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 6, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;
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5)

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;

6)

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może
prowadzić negocjacje w sprawie ceny.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek
od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.

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 w procedurze ograniczonej.
5.

Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6.

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.
Postępowanie w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
§ 25.

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.
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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.
Zmiana terminu związania ofertą
§ 26.

1.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w istotnych warunkach
zamówienia.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że wykonawca może tylko raz, co najmniej na 5 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 15 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 możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Poprawianie w ofercie omyłek
§ 27.

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,
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2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
−

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wadium
§ 28.

1.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2.

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.

3.

Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach,
określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4.

Jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, określa kwotę wadium dla
wartości zamówienia podstawowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5.

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;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r. poz. 110, z późn. zm.).

6.

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

7.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.

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.

9.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w § 22 ust. 1 i 2, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 1 lub pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. § 27 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1)

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)

zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 29.

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.

3.

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 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.

5.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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6.

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.

7.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 3.

8.

Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 3.

9.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.

10. 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.
11. Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać
30% wysokości zabezpieczenia.
14. Kwota, o której mowa w ust. 13, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
§ 30.

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.
1.
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4.

Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
Obowiązki informacyjne Zamawiającego
§ 31.

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.

2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

4)

unieważnieniu postępowania

−

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający może zamieścić na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej na stronie internetowej, informację (ogłoszenie) o udzieleniu zamówienia, podając
nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia
publicznego.

3.

W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający może niezwłocznie zamieścić na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
Tajemnica przedsiębiorstwa
§ 32.
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
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udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 17 ust. 4.

Komisja przetargowa
§ 31.

1.

Kierownik Zamawiającego może powołać komisję do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”.

2.

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.

3.

Kierownik Zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż
określone w ust. 2, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności
związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy niniejszego
rozdziału stosuje się odpowiednio.

4.

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. 2, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia.

Umowy ramowe
§ 32.

1.

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując
odpowiednio

przepisy

dotyczące

procedury

przetargu

nieograniczonego,

przetargu

ograniczonego, zapytania o cenę i negocjacji z jednym wykonawcą.
2.

Zamawiający, udzielając zamówienia na podstawie umowy ramowej, nie może dokonywać
istotnych zmian warunków zamówienia określonych w umowie ramowej.

3.

Zamawiający udziela zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową:
1)

wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie
ramowej;

2)

wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową:
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a)

zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców
o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki
dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw oraz warunki wyłonienia
wykonawców będących stroną umowy ramowej, którzy zrealizują roboty budowlane,
usługi lub dostawy,

b)

zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji robót
budowlanych, usług lub dostaw lub nie wszystkie warunki wyłonienia wykonawców
będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej.

4.

Zamawiający w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy ramowej określa w istotnych
warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji warunki na jakich będą udzielane
zamówienia wykonawcom, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy w przypadku, o
którym w ust. 3 pkt 2 lit. a.
Udostępnianie dokumentacji postępowania
§ 33.

1.

Opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez Zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania.

2.

Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

3.

Zamawiający udostępnia dokumentacje postępowania, o której mowa w ust. 1, na wniosek.

4.

Przekazanie dokumentacji postępowania, o której mowa w ust. 1, następuje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

5.

W przypadku dokumentacji postępowania sporządzonej w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia
dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być
one udostępnione.

6.

Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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7.

Zamawiający

udostępnia

dokumentacje

postępowania

niezwłocznie.

W

wyjątkowych

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu
przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i
otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o
unieważnieniu postępowania.
Poinformowanie zamawiającego o dokonaniu lub zaniechaniu dokonania przez niego
czynności określonej w Regulaminie
§ 34.
Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z treścią Regulaminu, istotnych
warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert lub zaproszenia do negocjacji, czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
Regulaminu, istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert lub zaproszenia do
negocjacji. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
Udostępnianie Regulaminu
§ 35.
Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.
Postanowienia końcowe
§ 36.

1.

Zmiany w aktach prawnych, o których mowa w Regulaminie lub ogłoszenia ich tekstów
jednolitych nie wymagają zmiany Regulaminu.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje stan prawny po dokonaniu zmiany.
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3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu nr 1 / 2019 r. z dnia 15 stycznia
2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż
wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do
których nie stosuje się przepisów Pzp.
Załączniki do Regulaminu
§ 37.

Załącznikami do Regulaminu są:
1)

wzór formularza oferty - Załącznik nr 1;

2)

wzór informacji z otwarcia ofert - Załącznik nr 2;

3)

wzór istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 3;

4)

wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Załącznik nr 4;

5)

wzór ogłoszenia/informacji o nieudzieleniu zamówienia - Załącznik nr 5;

6)

wzór ogłoszenia o zamówieniu - Załącznik nr 6;

7)

wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7;

8)

wzór oświadczenia o niepodleganiu albo podleganiu wyłączeniu z postępowania (§ 18 ust. 1) Załącznik nr 8;

9)

wzór oświadczenia o niepodleganiu albo podleganiu wyłączeniu z postępowania (§ 18 ust. 2) Załącznik nr 9;

10) wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 10;
11) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 11;
12) wzór oświadczenia o wykazaniu braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 12;
13) wzór

oświadczenia

wykonawcy

o

braku

orzeczenia

wobec

niego

tytułem

środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 13;
14) wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Załącznik nr 14;
15) wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych - Załącznik nr 15;
16) wzór protokołu z ustalenia wartości zamówienia - Załącznik nr 16;
17) wzór wniosku o wszczęcie postępowania - Załącznik nr 17;
18) wzór zaproszenia do negocjacji - Załącznik nr 18;
19) wzór zaproszenia do składania ofert - Załącznik nr 19;
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20) wzór zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty bez podziału na części zamówienia Załącznik nr 20;
21) wzór zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z podziałem na części zamówienia Załącznik nr 21;
22) wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Załącznik nr 22.

Regulamin zatwierdzam:

………………….…………….………………………………
/w wersji oryginalnej
podpis Dyrektora szczecińskiej Agencji Artystycznej/
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