
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 
WÓJTA GMINY KOMAŃCZA 

z dnia 22 luty 2023 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
podprogowych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 
2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) 

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje: 

 

§1 

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

       Wójt Gminy Komańcza 

           (-) 

             Roman Bzdyk 

                                                                     (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2023 

Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 lutego 2023 r 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PODPROGOWYCH 

 

§1 

Przedmiot regulacji  

1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych określa zasady i tryby udzielania 

zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane przez Gminę Komańcza, przy udzielaniu których 

nie jest obowiązana stosować przepisów Ustawy PZP, z uwagi na wartość zamówienia. 

2. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych 

udzielane są na podstawie Regulaminu pod warunkiem zachowania wytycznych wynikających 

z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień. 

§2 

Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Komańcza lub inną osobą 

umocowaną stosowanie przez wyżej wymienionego; 

2. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z zm.); 

4. Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 

która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

5. Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Komańcza; 

6. zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym 

a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 

7. wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą 

starannością; 

8. dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, 

woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie 

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

może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

9. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi, 

lub dostawami; 

10. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty w rozumieniu Ustawy; 

11. cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168), nawet jeżeli jest 

płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą; 



12. SWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia, tj. zbiór informacji 

określających warunki i zasady udzielenia zamówienia; 

13. wadium - należy przez to rozumieć sumę pieniężną lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej 

sumy, wnoszone przez wykonawcę tytułem dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

14. zabezpieczenie należytego wykonania umowy - należy przez to rozumieć uprawnienie pokrycia 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

15. Kodeksie cywilnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z zm.); 

16. ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami 

zamówienia, wykonanie części zamówienia; 

17. podmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu 

braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem 

oświadczenia dołączanego do oferty o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 

18. przedmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu 

zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub 

kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub 

wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia; 

19. progach unijnych - przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień jak 

w art. 3 Ustawy; 

20. stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę - Biuletyn Informacji Publicznej; 

21. zamówieniu sektorowym podprogowym - należy przez to rozumieć zamówienie udzielane w celu 

prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 3 

Ustawy, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne; 

22. środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 344); 

23. dokumentach zamówienia - należy przez to rozumieć wszystkie dokumenty sporządzone przez 

Zamawiającego w procesie zamawiania lub dokumenty, do których Zamawiający odwołuje się, 

inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym Specyfikacja 

Warunków Zamówienia; 

24. awarii - należy przez to rozumieć nagłe, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie powodujące 

trwałą przerwę prowadzonych operacji lub utratę właściwości systemów lub elementu systemu 

wymagające natychmiastowego innych usunięcia ze względów technologicznych, prawnych, 

społecznych lub innych; 

25. Komisji Przetargowej - należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną przez Kierownika 

Zamawiającego do przeprowadzenia albo przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

§ 3 

Wyłączenia stosowania Regulaminu 

1. Kierownik Zamawiającego może na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku wyrazić zgodę 

na odstąpienie w całości lub części od stosowania przepisów Regulaminu przy udzielaniu danego 

zamówienia. 
2. Regulaminu nie stosuje się przy: 



1) udzielaniu zamówienia, jeżeli zamówienie służy usuwaniu awarii lub jest spowodowane 

zajściem nieprzewidywalnym, nagłym, wymagającym natychmiastowej reakcji; 
2) udzielaniu zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, do którego będzie 

miał zastosowanie Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 

złotych w Urzędzie Gminy Komańcza. 

§ 4 

Uzupełniające stosowanie przepisów k.c. 

1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego, wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej. 

2. Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się 

z upływem ostatniej godziny. 

3. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy 

obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło. 

4. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. 

5. Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. 

§ 5 

Odpowiedzialność Kierownika Zamawiającego 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego wskazana do realizacji zadania. 

2. Osoby inne niż Kierownik Zamawiającego odpowiadają za przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim powierzono im czynności 

w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

§ 6 

Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. 

2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia osobie trzeciej. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, działa, jako pełnomocnik zamawiającego. 

4.  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, 

2) przejrzysty, 

3) proporcjonalny. 

5. Udzielanie zamówień powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.  

6. Przy wyborze oferty należy szczególną uwagę zwrócić na parametry jakościowe i  elementy 

gwarancyjne wskazywanymi przez oferentów, a także koszty eksploatacyjne i serwisowe, o ile 

będą elementem zamówienia lub będą się z nim wiązały. 

7. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie kieruje wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie 

zamówienia do Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. 



8. Wniosek zawiera w szczególności określenie przedmiotu zamówienia, merytoryczne uzasadnienie 

konieczności dokonania zamówienia, szacunkową wartość przedmiotu zamówienia, 

przewidywaną wartość brutto przedmiotu zamówienia, informację o posiadanych środkach 

finansowych na ten cel.  

Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

9. Wniosek wymaga akceptacji Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. 

§ 7 

Zasady udzielania zamówienia 

1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

1) najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem 

zamówienia, w ramach środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację; 

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych 

oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym 

zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 

2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z Regulaminem. 

3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

§ 8 

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia tylko w przypadkach określonych w Ustawie. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 

z zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

z tym, że Wykonawca nie może zastrzec n/w informacji z otwarcia ofert: 

1) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

§ 9 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Zamawiający może realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 

rozporządzenia RODO Nr 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. 

 



§ 10 

Forma postępowania o udzielenie zamówienia; język postępowania 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie. 

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

§ 11 

Zamówienia obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane 

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia. 

§ 12 

Ustalenie wartości zamówienia; zmiana wartości zamówienia 

1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia osoba wnioskująca szacuje z należytą 

starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia: 

1) czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy, 

2) czy wydatek ma pokrycie w planie finansowym. 

2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy 

bez podatku od towarów i usług. 

3. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, przy zastosowaniu co najmniej jednej z następujących 

metod: 

1) analizy cen rynkowych, 

2) analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym 

moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego 

lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny 

przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

4. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia 

rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi (np. w formie kosztorysu 

inwestorskiego). 

5. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej 

i załączonych do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej 

wartości zamówienia są w szczególności: 

1) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców, 

2) odpowiedzi cenowe wykonawców, 

3) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania 

wydruku), 

4) kopie ofert lub umów z innych postępowaniach (obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia. 

6. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia. 



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

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

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

jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku zamówień 

udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań. 
8. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 

dokonane ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości 

zamówienia. 

§ 13 

Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu 

1. Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności 

związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego, 

lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania, lub udzielające zamówienia, podlegają 

wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. 

2. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1: 

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 albo pozostają we wspólnym pożyciu 

z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów 

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały 

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie 

z innego tytułu 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 istnieje uzasadniona 

wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu 

finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego 

postępowania. 

§ 14 

Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego. 

§ 15 

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia 

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 do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 

może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do 

pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne 

do jego przedmiotu. 

5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

§ 16 

Komunikacja, forma dokumentów 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

3. Zamawiający może dopuścić złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 w formie pisemnej. 

§ 17 

Obowiązek sporządzenia protokołu postępowania 

Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego 

toku protokół postępowania. 

§ 18 

Treść protokołu postępowania 

Protokół postępowania zawiera co najmniej: 

1. nazwę i adres Zamawiającego, 

2. wskazanie przedmiotu i wartości zamówienia, 

3. informację o trybie udzielenia zamówienia, 

4. wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

5. wyniki badania i oceny ofert, 

6. powody unieważnienia postępowania, 

7. imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako naj korzystniejsza, 

8. imiona i nazwiska członków komisji przetargowej i innych osób, które wykonywały czynności 

w prowadzonym postępowaniu. 

§ 19 

Załączniki do protokołu postępowania 



Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 

przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 

załączniki do protokołu postępowania. 

§ 20 

Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników 

1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 

2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się 

niezwłocznie po otwarciu ofert, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter 

poufny. 

§ 21 

Podział zamówienia na części 

Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach 

jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, 

czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

§ 22 

Wniesienie wadium 

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 

2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5% 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. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 i 3 

oraz ust. 2. 

5. 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. 

6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) 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 (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2080). 

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

Zamawiającego. 

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



9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 

2 - 4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

§ 23 

Zwrot lub zatrzymanie wadium 

1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

2. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, 

zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

3. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

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

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez wykonawcę. 

4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 

zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających spełnienie stawianych warunków, oświadczenia o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty 

z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

 



§ 24 

Zasady opisywania przedmiotu zamówienia 

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

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót 

budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody 

produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego 

procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod 

warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości 

i celów. 

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

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

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

4. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

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

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny". 

§ 25 

Sposób opisywania zamówień na roboty budowlane 

1. Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z zm.), 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 

§ 26 

Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę zgodnie z art. 108 Ustawy. 

§ 27 

Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę zgodnie z art. 109 

Ustawy. 

§ 28 

Negatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania 

Przepisy art. 110 Ustawy stosuje się odpowiednio. 



§ 29 

Okres wykluczenia wykonawcy z postępowania 

Przepisy art. 111 Ustawy stosuje się odpowiednio. 

§ 30 

Sposób określenia warunków udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

§ 31 

Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - wpis do odpowiedniego rejestru 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający może wymagać, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli 

wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

§ 32 

Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej 

W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

Zamawiający może w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymagać udowodnienia posiadania: 

1. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

2. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli 

ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

3. statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do 

świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

§ 33 

Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

1. W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający może określić warunki, które 

zapewnią posiadanie przez wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do 

realizacji zamówienia. W tym celu Zamawiający może wymagać w szczególności: 



1) aby wykonawcy posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym określone 

minimalne roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem; 

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych 

wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań; 

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 

4) posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych. 

2. Zamawiający nie może wymagać, aby minimalne roczne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, przekraczały dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający 

wskazuje w dokumentach zamówienia powody zastosowania takiego wymagania. 

3. Stosunek aktywów do zobowiązań, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być uwzględniony, jeżeli 

Zamawiający określi w dokumentach zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria 

takiego uwzględnienia. 

4. Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, przepisy ust. 1 -3 stosuje się do każdej z tych części. 

Zamawiający może określić minimalny roczny przychód także w odniesieniu do więcej niż jednej 

części zamówienia na wypadek, gdyby wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do realizacji w tym samym czasie. 

5. W przypadku dynamicznego systemu zakupów warunek posiadania minimalnego rocznego 

przychodu obliczany jest na podstawie przewidywanej maksymalnej wielkości zamówień, które 

mają być objęte tym systemem. 

§ 34 

Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, 

potencjału technicznego 

1. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może określić warunki 

dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału 

technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności 

Zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm 

zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. 

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

§ 35 

Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału 

w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. 



2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których 

realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

§ 36 

Żądanie dowodów na brak podstaw wykluczenia lub na spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia, 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

2. W trybie przetargowym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu. 

§ 37 

Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych 

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

2. 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 podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu dołączonym do oferty 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dane umożliwiające 

dostęp do tych środków. 



§ 38 

Katalog trybów udzielania zamówień 

Zamawiający udziela zamówienia w jednym z następujących trybów: 

1. przetargu, 

2. zamówienia z wolnej ręki. 

§39 

Udzielenie zamówienia w trybie przetargowym 

Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający 

wybiera najkorzystniejszą ofertę, a w tym pod względem finansowym, merytorycznym i gwarancyjnym. 

§ 40 

Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargowym 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym przez 

zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej.  

2. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej, 

bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie 

wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty 

budowlane będące przedmiotem zamówienia. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać informację, iż postępowanie prowadzone jest na 

podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 41 

Sporządzenie SWZ 

W przypadkach udzielania zamówienia w trybie przetargowym Zamawiający sporządza SWZ. 

§ 42 

Udostępnienie SWZ 

1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej Zamawiający 

zapewnia, na swojej stronie internetowej, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp 

do SWZ - nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. 

2. Jeżeli Zamawiający nie może udostępnić części SWZ na swojej stronie internetowej z powodu 

jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 Ustawy, udostępnia je w inny sposób, określony w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

3. Jeżeli Zamawiający nie może udostępnić części SWZ na swojej stronie internetowej z powodu 

ochrony poufnego charakteru informacji w nich zawartych, określa w ogłoszeniu o zamówieniu 

sposób dostępu do tych informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru. 

 

 



§ 43 

Treść SWZ 

1. W przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu, SWZ zawiera co najmniej: 

1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz swojej 

strony internetowej; 

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia; 

3) tryb udzielenia zamówienia; 

4) opis przedmiotu zamówienia; 

5) termin wykonania zamówienia; 

6) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy; 

7) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 

8) informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 

określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy; 

9) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami; 

10) termin związania ofertą; 

11) opis sposobu przygotowania oferty; 

12) sposób oraz termin składania ofert; 

13) termin otwarcia ofert; 

14) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy; 

15) sposób obliczenia ceny; 

16) opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert; 

17) informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2. SWZ zawiera również: 

1) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Ustawy, jeżeli Zamawiający je 

przewiduje; 

2) informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje; 

3) informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich 

złożenia; 

4) opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

5) 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, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części; 

6) informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie; 

7) wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli 

Zamawiający przewiduje takie wymagania; 



8) informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie 

wymagania; 

9) wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek 

wniesienia wadium; 

10) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

11) informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po 

odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów; 

12) informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je 

przewiduje. 

§ 44 

Termin składania ofert 

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu 

potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej, a w przypadku robót 

budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na swojej stronie 

internetowej. 

§ 45 

Wyjaśnienie treści SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 

2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

swojej stronie internetowej. 

 

§ 46 

Zmiana treści SWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 



2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

3. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, na której została udostępniona SWZ. 

4. Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu 

o zmianie ogłoszenia. 

5. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej. 

6. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

§ 47 

Ograniczenie możliwości składania kilku ofert; wymagania co do treści oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

§ 48 

Składanie ofert, wycofanie oferty 

1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

2. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

§ 49 

Termin związania wykonawcy ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

§ 50 

Zamówienie z wolnej ręki – definicja 

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia 

po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 



§ 51 

Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki 

Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki: 

1. w przypadkach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 9-14 Ustawy; 

2. w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami 

możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych, 

3. 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, 

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 postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu 

ograniczonego, sektorowych negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa 

innowacyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie 

art. 146 ust. 1 pkt 2, albo nie zostały złożone żadne oferty, albo wszystkie oferty zostały odrzucone 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu 

zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały 

w istotny sposób zmienione. 

§ 52 

Wyłączenie możliwości zapoznania się z zawartością ofert przed upływem terminu ich otwarcia 

Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu 

ich otwarcia. 

§ 53 

Zasady otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na swojej stronie internetowej 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia swojej stronie internetowej informacje 

o: 



1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

§ 54 

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert; zasady poprawiania ofert przez Zamawiającego 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 

z uwzględnieniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

§ 55 

Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 

zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 

składowych. 

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 

związanych z realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów 

odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 



8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, Zamawiający jest obowiązany żądać 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 i 6. 

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

wykonawcy. 

5. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 

uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

§ 56 

Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. została złożona po terminie składania ofert; 

2. została złożona przez wykonawcę: 

1) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

2) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub 

3) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub 

oświadczeń; 

3. jest niezgodna z Regulaminem; 

4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

6. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez Zamawiającego; 

7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

9. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

10. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki polegającej na 

niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty; 

11. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

12. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 

13. wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, po 

wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

14. oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający wymagał jej złożenia; 

15. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 



16. nastąpiły istotne zmiany po stronie Zamawiającego, które powodują, że wykonanie zadania stało 

się w danym momencie niemożliwe, niecelowe lub pociągałoby dla Zamawiającego 

nieprzewidziane konsekwencje majątkowe; 

17. obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której 

mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

18. została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający 

tego wymagał w dokumentach zamówienia; 

§ 57 

Najkorzystniejsza oferta 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dokumentach zamówienia. 

2. Przy ocenie korzystności oferty należy brać pod uwagę przede wszystkie parametry wskazane 

w dokumentach zamówienia, a w szczególności cenę, rodzaj i jakość zaproponowanych 

podzespołów lub materiałów oraz okres gwarancyjny, długość rękojmi lub czas wsparcia 

technicznego oraz wartość tych usług. 

§ 58 

Opis kryteriów oceny ofert 

1. Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

2. Kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać Zamawiającemu nieograniczonej swobody 

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu 

oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych 

w ofertach. 

§ 59 

Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia 

1. Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia. 

2. Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kryteria te 

dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, będących przedmiotem zamówienia w dowolnych 

aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów 

składających się na proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli 

elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. 

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

§ 60 

Kryteria jakościowe, ceny lub kosztu 

1. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie: 



1) kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu; 

2) ceny lub kosztu. 

2. Kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do: 

1) jakości, w tym do parametrów technicznych, właściwości estetycznych, rodzaju 

zastosowanych materiałów i funkcjonalnych takich jak dostępność dla osób 

niepełnosprawnych, lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

2) aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 

94 ust. 1 Ustawy; 

3) aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia; 

4) aspektów innowacyjnych; 

5) organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

6) serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, okresu i rodzaju wsparcia technicznego, 

szybkości działań naprawczych podejmowanych po awarii, warunków dostawy takich jak 

termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji. 

3. Ofertę najkorzystniejszą wybiera się wyłącznie na podstawie kryteriów jakościowych, jeżeli, 

w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy lub decyzje właściwych organów, cena lub koszt 

są stałe. 

§ 61 

Określenie wagi każdego z kryteriów oceny ofert 

1. W ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia Zamawiający określa wagę, jaką 

przypisuje każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie ceny. 

2. Wagi przypisane każdemu z kryteriów mogą być wyrażone za pomocą przedziału z odpowiednią 

rozpiętością maksymalną. 

§ 62 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku jednakowej punktacji; oferty dodatkowe 

1. 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 wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

§ 63 

Składanie ofert dodatkowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia z zastosowaniem ceny lub 

kosztu jako jedynego kryterium 

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 zawierających nową cenę 

lub koszt. 

§ 64 

Zakaz ustalania wyższych cen lub kosztów w ofertach dodatkowych  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

§ 65 

Termin wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w dokumentach zamówienia. 

2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

§ 66 

Obowiązki informacyjne Zamawiającego po wyborze oferty 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na swojej 

stronie internetowej . 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

§ 67 

Warianty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się: 

1. zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 

2. unieważnieniem postępowania. 

§ 68 

Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 



1. nie złożono żadnej oferty; 

2. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

3. cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

4. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

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; 

7. wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a Zamawiający nie dokonał ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz nie wybrał 

najkorzystniejszej oferty; 

8. w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

§ 69 

Ponowne badanie i cena ofert w następstwie uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy lub 

niewniesienia zabezpieczenia 

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

§ 70 

Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

przetargu złożono tylko jedną ofertę. 

§ 71 

Obowiązek współdziałania Zamawiającego i wykonawcy 

Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

§ 72 

Forma umowy 

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne 

wymagają formy szczególnej. 



§ 73 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub 

ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje 

oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to 

uzasadnione zdolnościami płatniczymi Zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz 

okresem niezbędnym do ich spłaty. 

§ 74 

Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający może wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy. 

§ 75 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej 

w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego 

z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 

albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 

§ 76 

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 



2. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji. 

§ 77 

Zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień 

umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian 

wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: 

a) określają rodzaj i zakres zmian, 

b) określają warunki wprowadzenia zmian, 

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy; 

2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których 

mowa w pkt 1, lub 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma 

na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku gdy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 

3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub 

robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - 

usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile 

stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 

z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 



10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, 

w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 

charakteru umowy. 

§ 78 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 79 

Środki ochrony prawnej 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin 

wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych 

 

Nr sprawy: …………………………… 

 

         dnia……………………20…..r. 

Wniosek 

o zamiarze udzielenia zamówienia sektorowego 

 

I. Przedmiot zamówienia publicznego 

1. Nazwa zamówienia: 

Określenie przedmiotu zamówienia publicznego: …………………………………………. 

Kod CPV: ………………………………………………… 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane/dostawy/usługi* 

2. Uzasadnienie celowości zamówienia: 

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

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

Okres realizacji zamówienia: ……………… w dniach/w tygodniach/w miesiącach/w latach* 

3. Czy przewiduje się podział zamówienia na części? TAK/NIE* 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej: 

1) wykonawca może złożyć ofertę na ………………..(podać liczbę) części zamówienia; 

2) czy przewiduje się ograniczenie liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu 

wykonawcy? TAK/NIE* 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej: 

maksymalnie ………(podać liczbę) części zamówienia mogą zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 

Obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie w celu wyboru, w 

których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie zostaną określone w dokumentach 

zamówienia. 

II. Wartość szacunkowa zamówienia 

1. Wartość zamówienia:  

a) zamówienia ……………………….PLN (netto), co stanowi równowartość ……………………euro , 

b) zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na 

części:  

część 1)………….…..zł, co stanowi równowartość….………..………euro 



część 2) ………………zł, co stanowi równowartość…….……………..euro 

część 3)……………….zł, co stanowi równowartość…………….……..euro 

Łącznie daje to: ………………………zł, co stanowi równowartość……………………euro. 

2. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: ………………… 

Data dokonania ustalenia wartości zamówienia: ……………………………. 

Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia została określona na podstawie: ………………………… 

III. Finansowanie 

1. Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej? TAK/NIE* 

Projekt/program 

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

Projekt wymaga / nie wymaga* stosowania logo projektu - inne wymagania dotyczące promocji 

projektu/programu: 

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

2. Wydatek ma pokrycie w planie finansowo - rzeczowym: 

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć się na sfinansowanie zamówienia: …………………………. 

a) w wysokości ………………………….zł brutto 

b) w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: 

część 1 w wysokości…………………..zł brutto 

część 2 w wysokości………………….. zł brutto 

część 3 w wysokości …………………. zł brutto 

IV. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert 

1. Proponowane warunki udziału w postępowaniu: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: TAK/ NIE* 

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: TAK/ NIE* 

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: TAK/ NIE* 

4) zdolność techniczna lub zawodowa: TAK/ NIE* 

Warunki udziału w postępowaniu zostaną szczegółowo określone w dokumentach zamówienia. 

2. Proponowane kryteria oceny ofert: 

1) cena/ koszt* 

waga dla kryterium cena/koszt: ……………% 



2) kryteria inne niż cena/koszt: 

 - ……………… …………% 

 - ……………….. …………% 

Określenie sposobu oceny proponowanych kryteriów zostanie szczegółowo określone w SWZ. 

V. Tryb postępowania 

1. Proponuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: 

1) przetargowym* 

2) z wolnej ręki* 

VI. Załączniki  - niezbędne dokumenty i informacje - wybrać odpowiednio 

1) Opis przedmiotu zamówienia  

2) Kosztorys inwestorski/wyliczenie wartości szacunkowej zamówienia 

3) Przedmiar robót 

4) Opis kryteriów oceny ofert wraz z wagami i sposobem oceny albo wskazanie kryteriów w 

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

5) Projektowane postanowienia umowy 

6) Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

7) Inne 

8) ………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

(podpis Pracownika merytorycznego, 

wnioskodawcy) 

 

………………………….……………………………………… 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

*Niepotrzebne skreślić. 
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