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CZĘŚĆ I IJDZIELANIE ZAMÓwIEŃ

Rozdział I Pľzedmiot ľegulacji

s1

l. Pľzedsiębiorstwo Usług Komunďnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zsiedzibą w Bodzentynie zwana dďej Społkąudziela zamówień publicznych zgođnie zustawą z
dnia 11 wľześnia Ż0I9 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Ż0l9 poz.2Ol9 ze zm.) zwaną
dalej Ustawą i zgodnie z przepisatni wykonawczymi do powyższej Ustawy oraz niniejszym
Regulaminem.

2. Regulamin udzielania zarrlówień w Pľzedsiębiorstwie Usług Komunďnych Bodzentyn Sp. zo.o.
zwany dďej Regulaminęm określa zasady, fo*y i tryb udzielania zamówień publicznych przez
Spółkę na dostawy, usługi i roboty budowlane finarrsowanę / współfinaĺrsowaÍre ze środków span'

s2

Ilekroć w Regulaminie mowa o:
l) Spólce - naleĘ przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych BodzenĘn Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w BodzenĘnie,
Ż) Ustawie _ naleĘ przez to rozumieć ustawę z dnia l l września 2OI9 r' Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z Ż0l9 poz. 2019 ze zm.),
3) Regulaminie _ należy przez to rozumieć Regulamin Udzielania ZamówięÍl w Przedsiębiorstwie

Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Bodzentynie,

4) Kodeksie cywilnym _naleĘ przezto rozumiećustawę zdnia23 kwietnia 1964r.Kodeks cywilny
(tj. Dz. U.22020r., poz. 1740 ze zm)

5) cenie- należypÍzesztorozumięócenę wrozumieniuart.3 ust' l pkt 1iust.2ustawy zđnia
9 maja Ż0l4 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.IJ. zŻ0I9 Í. poz.l78)), nawet jeśli
jest płacona narzecz osoby niebędącej przeđsiębiorcą,

6) dostawach - naleĘ ptzezto rozumięć nabywanie produktów,którymi sąÍzeczy ruchome, energią
woda oľaz prawa majątkowe, jeżeli mogą być pľzedmiotem obrotu' w szczególności na podstawie
umowy sprzeduży, dostawy, najmu, đzierżawy oraz leasingu z opcją lub bęz opcji zakupu, któľe
mogą obejmować dodatkowo rozmieszczenię lub instalację,

7) Kierowniku Zamawiającego - należy przezto rozumieó Prezesa Zarządu Spółki,
8) najkoľzystniejszej ofeľcie _ naleĘ przezto rozumieó ofeľtę, która przedstawia najkoľzystniejszy

stosunek jakości do ceny lub kosztu lub ofeľta z najniższa ceną lub kosztem,
9) ofeľcie częściowej _ na|eży przez to rozumieć ofeľtę pľzewidującą zgodnie z dokumentami

zamówienia, wykonanie części zamówienia;
l0) ofeľcie waľiantowej - należy przez to rozumieó ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami

okľeślonymi w specyfikacji waľunków zamówięnia, odmienny nizokľeślony przęzzamawiającego
sposób wykonania zamówienia;

l1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrik całości robót budowlanych w zakręsie
budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniaó funkcje gospodarcze
lub techniczne,

12) ľobotach budowlanych - naheży przezto rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlaĺrych określonych w załącnllku nľ II do dyrektywy ŻO14/Ż4/NE, w załączsliku I do
dyrekĘwy 20I4|25/EU oraz objętych dziďem 45 załączn1ka I do rozporządzenia (WE) nr
2195/200Ż Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r' w sprawie Wspólnego
Słownika Zarnőwieí (CPv) Dz' TJrz. wE L 340 z 16.\Ż.Ż002, str. l, z pőźn. zm.) zwanego daĘ
,,Wspólnym Słownikiem Zamőwien" lub obiektu budowlanego, a takżę realizacje obiektú
budowlanego Za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wyma3aÍ|iamí określ onymi przez
zamawiającego,
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13) usługach - nďeży przezto rozumieć wszelkię świadczenia' któľe nie są robotami budowlanymi
lub dostawami,

14) szacunkowa rvaľtoŚć zamówienia - cďkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez
podatku od towaľów i usług, ustalone przez Zamawiającego z nalężytĄ staľannością,

15) Wykonawcy - należy przez to ľozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonaĺlie robót
budowlanych lub obiektu budowlaĺrego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się
o udzielenie zamówienią zŁożyłaofeľtę lub zawarłaumowę w sprawie zamówienia publicznego,

16) Zamawiającym _ naleĘ przez to rozumieć Pľzedsiębioľstwo Usług Komunalnych Bodzentyn
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibąw BodzenĘnie,

17) zamónvieniu _ należy przesz to rozumieó umowy odpłatne zawieraĺre między Zanawiającym a
Wykonawcą któĄ przedmiotem jest nabycie prZęZ zamawiającego od wybľanego wykonawcy
robót budowlaĺrych, dostaw lub usług

18) zamówieniu sektoľowym _naleĘ przezto rozumieć zamówienie udzięlane przezzaÍflawiającego
sektorowego w celu prowadzenia jednego z rodzajow dziďďności sektorowej, o któĘ mowa w
aľt' 5 ust. 4 ustawy Pzp.

19) postępowanie o udzielenie zamówienia - należy przez to ľozumieć postępowanie wszczynane
przez przekazanie albo zamieszczęnie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo
zaproszeniado składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą
są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej
oferty lub wynegocjowaĺriapostanowień umowy w sprawie zamówieniapublicznego' kończące się
zawarciem umowy w sprawie zamówięnia publicmego albo jego uniewaźnieniem, z Ęm że
zawarcię umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaĺriu;

20) pisemności - naleĄ przezto rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub
innych znaków pisarskich, które mozra odczytac i powielić, w Ęłn przekazyvvanych pr4ĺ użyciu
środków komunikacj i elektronicznej ;

2l) awaľii _należy przeszto rozumieć niespodziewane (nieplaĺrowane), nagłe zdarzenie(wydarzenie),
które powoduje lub może spowodowaó:
a) zagrożenie dla zdrowia i życia,
b) zakłócenie lub uniemozliwienie prowadzenia podstawowej działalności Spółki (produkcja

wody, jej dostarczenie i oczyszczanie ścieków),
c) ząrożenie dla śľodowiska naturalnego,
d) narużenię Spółki na straty finansowę lub na inną szkodę.

Rozdział II Zasady ogólne

s3

I. Zamavłiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający racjonďne gospodarowanie środkami publicznymi, w Ęłn w oparciu o zasady
wydatkowaĺria środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową
realizację zadań, atakżę zasady opĘłnďnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych
efektów z danych nakładów.

Ż. Zarnowienia udziela się Wykonawcy, który został wybľany na zasadach określonych w Ustawię i
niniejszym Regulaminie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców.

3. Postępowanie prowadzone jest zzachowaniem zasady pisemności.
4. Postępowaĺlie o udzielenia zamówienia jest jawne.
5' Pľacownicy Spółki uczestniczący w postępowaniu o udzielęnie zamówienia publicznego są

zobowiązani do zapoznaĺlia się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ptzestrzegaĺlia
wszystkich postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do
ustawy.

4



Rozdział III Kategoľie zamówień

s4
l. Z uwąi na cęl udzielenia zamówienia, zamówienia obięte stosowaniem Regulaminu dzieli się na:

l) Zamówienia sektorowe o szacunkowej wartości ľównej lub przekrac zającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty l30 000 zł i jednocześnie nie przekraczającej progów unijnych (tj.
428 000 euľo dla dostaw i usług oraz 5 350 000 euro dla robót budowlanych),

Ż) Zanowienia o szacunkowej waľtości nie przekraczającej wyrazonej w złotych równowartości
kwoĘ l30 000 złotych.

2. Zarnőwienia sektorowe o szacunkowej waľtości przekraczającej progi unijne oraz pozostałe
zamówienia o szacunkowej wartości równej lub pľzekraczającej wyrażonąw złoĘch równowartość
kwoty 130 000 zł.przeprowadza się zgodnie zprzepisarrti ustawy Prawo zamówień publiczrych. Do
Ęch zamówień znajdują również zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu określone w
rozdziałaph:tV,viVI.

Rozdział IV Plan Zamőwień Spółki

ss
l. Realizacja zamőwień w Spółce odbywa się zgodnie z Planem udzielania zamowień na dany rok

kalendarzowy, który jest tworzony na podstawie zapotrzebowaĺlia Spółki.
2. Spółka zobowiązanajest do spoľządzeniaÍocznęEo planu zamówień na matenały eksploatacyjne i

inwesĘcyjnę, świadczenia na rzecz pracowników, ľemonty, materiały biurowe, środki czystości i
inne, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego daĺry rok kalęndarzowy. Wzór planu
stanowi załącznik nľ 1 do Regulaminu.

3 . Plaĺl sporządza Zespoł/pracownik ds' zamówień publicznych.
4. Po sporządzeniu plan jest zatwierdzany przez Zarząd Spółki.
5. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia, nieprzewidzianego w planie udzielania

zamówień ZespőUpracownik ds' zamówień publicznych składa do Zarząduwniosek o zmiaĺrę planu
wtaz z uzasadnieniem konieczrości udzielenia zamówienia.

Rozdział V Komisj a P rzetargowa

só

Komisja Przetaľgowa:
1) Komisja Pľzetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zarnawiającego, który prowadzi

postępowarria o udzielenie zamówień:
a) sektorowych,
b) nie mających charakteru zamówień sektorowych o waľtości równej lub pľzekraczającej

wyrużoną w złoĘch równowaľtość kwoty 130 000 złotych.
2) Komisjapracuje w składzie nie mniejsązm niż 3 osoby, tj. Przewodniczący Komisji Przetargowej,

Sekretarz Komisji Przetargowej oraz Czlonkowie' osoby te są powoływane zarządzeniem
Prezęsa Zarządu w sprawie powołania Komisji Pľzetargowej, mogąto byó zarowno pracownicy
Spółki jak i osoby spoza Spółki. Komisja przetargowa może byó stała lub być powoływana do
danego zamówienia'

3) Jezeli dokonaĺlie określonych czynności związanych Z przęprowadzęniem postępowania o
udzielenie zamówięnia wymaga specjalnych umiejęfuości, Kierownik Zamawiającego, może
powołać biegłego' Biegły przedstawia opinię na piśmie, anażądanie Komisji Przetaľgowej bierze
udział w jej pracach jako doradcaiudzieladodatkowych wyjaśnień.

4) Komisj a P rzetargow a wykonuj e w szczególności następuj ące czynności :
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a) sporządza specyfikację warunków zarĺlówienia/zaproszenie do negocjacji/opis potrzeb i
wymagan

b) udziela wyjasnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówieniďopisu potľzeb i
wymąań,

c\ przygotowuje ogłoszenia własciwe dla danego trybu postępowaĺria o udzielenie zamówienia
publicznego,

d) dokonuje otwarcia ofert,
e) dokonuje oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaĺriu o

udzielenie zamówienią badaĺlia i oceny ofeľt'
f) pľzedstawia Kieľownikowi Zaĺnawiającego propozycję wykluczenia Wykonawców,

odrzucenia ofet i wyboru najkorzystniejszej ofefty lub występuje z wnioskiem o
unieważlienie postępowaĺria o udzielenie zamówienią

5) Przewodniczący Komisji :

a) kieruje pracami Komisji,
b) odbiera oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie

zamówięnia z ľamienia Zarnawiającego o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o
których mowa w aľt. aľt. 56 ust. 2 i 3 ustawy oraz włączaje đo dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,

c) składa wniosek do Kierownika Zarrlawiającego o niezwłocznym wyłączeniu osób
wykonujących czynności z ramienia Zanawiającego z đalszego udziału w poĘpowaniu o
udzielnie zamówienią w przypadku złożęnia przez osoby oświadczenia o zaistnieniu
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy, lub nie zlożęnia przez niego
oświadczenia albo złożęnia oświadczenia niezgodnego z prawdą

d) wyznacza teľminy posiedzeń Komisji'
e) prowadzi posiedzenia Komisji,
f) rozdziela pomiędzy członków Komisji prace podejmowane w trybie roboczym, w tym w

początkowej fazie postępowania prrydziela określonym członkom Komisji zadania
nĺtiązane z prąĺgotowaniem dokumentów składających się na specyfikację warunków
zarnówienia/opisu potrzeb i wymąań,

g) podpisuje korespondencję oraz wnioski i propozycj e związane z prowadzonym
postępowaniem, a będące w zakresię pracy Komisji,

h) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielęnie zamówienia
publicznego,

i) infoľmuje KierownikaZarnawiającego o pľoblemach związanych z pracarni Komisji w toku
postępowania o udzięlenie zamówienia publicznego,

j) reprezentuje Komisję w wystąpieniach zewnętrznych za zgodąKierownika Zanawiającego,
6) Sekretarz Komisji Przetargowej:

a) opracowuje pĄekty wszystkich dokumentów przygotowywanych przez Komisję, w tym
między innymi: ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienią odpowiedzi na pýaĺlia
oferentów, zmiany specyfikacji, infoľmacji o wynikach postępowania, protokołu
postępowania. itp',

b) odpowiada za publikację ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówięnia oraz innych
dokumentów powstďych w toku postępowaĺlia;

c) sporząd'za pľotokoły z przeprow adzonych postępowań o zamówieniach,
d) pľowadzi ewidencję postępowań o udzielenię zamówienia i kompletuje dokumentację

zw iązaną z postępowaniami,
e) aľchiwizuje dokumentację z postępowań.

7) Członek Komisji przetargowej:
a) bierze czynny udział w pracach Komisji,
b) przygotowuj ę oraz opracowuje powierzone pľzezPrzewodniczącego Sprawy.

8) Dla skuteczności czynności podejmowanych przez Komisję wymagaľra jest obecność co
najmniej połowy jej członków, z wyjątkiem czynności otwarcia ofeľt, gdzie wymagana jest
obecność Komisji w pełnym składzie. W pľzypadku składu 3-osobowego wymagana jest
obecnośó dwóch członków.
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2. W szczególnych przypadkach Kierownik Zamawiającego może zlecic przepľowadzenie cďości
postępowania na zewnątrz Spółki.

Rozdział VI Pľzygotorľanie postępowania

s7

l. Za prz1ĺgotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Pľezes
Zarządu.

2. Podstawę wszczęcia postępowania stanowi Wniosek o wszczęcie postępowania sporządzony
odpowiednio według wzoru stanowiącegozałączniknľ 2 do niniejszego Regulaminu (dlazamówień
o waľtości poniżej kwoĘ l30 000 zł albo według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu (dla zamówień o wartości równej lub wyższej niz kwota 130 000 zŁ), zaakceptowaÍry
p r zez Kier own i ka Zarĺlaw iaj ąc ego .

3. Do wniosku o wszczęcie postępowania załącza się foľmularz szacowania wartości zamowienia
według wzoru stanowiącego załącznik nľ 4 do niniejszego Regulaminu, zawierający szacunkową
wartość zamówienia ustaloną zgodnie z pľzepisami ustawy.

4. Dla zamówień o łącznej wartości wykazanej w roczlym planie zamówień nie przekraczającej
20 000 zł nie wymaga się sporządzenia Wniosku o wszczęcie postępowania. Zgodana udzielenie
takiego zamówienia wyrłżanajest popľzez akceptację notatki służbowej i załączonym do niej
formularzem szacowania wartości zamówienia.

Rozdział YII Zamówienia sektoľorľe

s8

1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane, będące zamówieniami sektorowymi w rozumieniu ustawy' których wartośó przekracza
130 000 z| oraz jest mniejsza niżwyrażona w złotych równowartośó kwoty 428 000 euro dla dostaw
lub usług oraz kwoty 5 350 000 euro dla robót budowlanych, zr,vanych dalej zamówieniami.

2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,l<tőr4, spełniają warunki, dotyczące:
l) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli pľzepisy

prawa nakladają obowipek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem tęchnicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,
4\ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaó się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3' Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do repľezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaĺria w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcía umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawcow, o kÍórych mowaw ust. 3.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonywania zarnówienia, zdolnościach finansowych lub ękonomiczrych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sýuacji
zobowiązarly jest udowodnió zanawiającemu, iż bęđzie dysponować Ęmi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczegőlności pľzedstawiając w Ęm celu pisemne zobowięĺmie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów napotrzeby wykonaĺlia zamówienia.

7' Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie zust.6, odpowiada solidamię z
Wykonawcą za szkody Zarnawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba,
że zanieudostępniaľlie zasobów nie ponosi winy.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
l) wykonawcę będącego osobą ťlzyczną, którego prawomocnie skazarro za przestępstwo:
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o który'm mowa w art. 258 Kodeksu kamego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. l89a Kodeksu kamego,
c) o którym mowa w art.228-230ą art' ŻS}aKodeksu kamego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dniaŻ5 częrvvca 2010 r. o sporcie,
d) finaĺrsowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu kamego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
pľzestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenią o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art' ll5 $ 20 Kodeksu kamego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwą

Đ powierzenia wykonywaniapracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w aľt. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzaĺlia wykonywarria pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769 oraz z 20Ż0 r. poz. Ż023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodęksu karnego,
pľzestępstwo oszustwa, o który'm mowa w art. 286 Kodeksu kamego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
kamego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o któryłnmowawart.9ust. 1i 3lubat. 10ustawy zdnia 15 czenł'ca Ż0IŻr. o skutkach
powierzania wykonywaĺlia pracy cuđzozięmcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okľeślony w przepisach prawa obcego;
Ż) jeżeli urzędującego członka jego organu zarząd,za1ącego lub nadzorczego, wspólnika społki w

spółce jawnej lub paľtnerskiej albo komplementariusza w spółce komandýowej lub
komaĺldytowo-akcyjnej lub pľokurenta pľawomocnie skazano zaprzestępstwo, o któr5,ĺn mowa
w pkt 1;

3) wobec któľego wydaĺlo prawomocny wyľok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczęniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczre lub
zdrowotne, chyba że wYkonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowarriu albo pľzed upływem teľminu składania ofeľt
dokonď płatności należnych podatków' opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiýące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzęczono zakaz ubiegaĺlia się o zamówienia publiczne;
5) jezeli zanawiający może stwieľdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca

zaułarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitďowej w rozumieniu ustawy z dnia
l6lutego 2007 r. o ochľonie konkurencji i konsumęntow, złoĘ|i odrębne ofeľty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykużą że
pľzygotowali te ofeľty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1' doszło do zakłócenia konkuľencji
wynikającego z wcześniejszego zaangużowania tego wykonawcy lub podmiotu, który naleĘ z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z đnia 16 lutego ŻOO7 r. o
ochronie konkurencji i konsumęntów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może byc wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowarriu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępowaľlia o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć również Wykonawcę:
l) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, optat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.3, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem tęrminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaĺliu albo przed upływem terminu składaĺria ofert dokonď płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnę wraz z
odsętkami lub grzywnami lub zawarł wiýące porozumienie w sprawie spłaĘ tych należności;

z) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, pľawa socjalnego lub prawa pracy:
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a) będącego osobą ťtzycznąskazaĺrego pľawomocnie zaprzestępstwo pľzeciwko środowisku'
o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu kamego lub za pľzestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w ľozdziale {XVIII
Kođeksu kamego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach pľawa
obcego,

b) będącego osobą firylczną prawomocnie ukaraĺrego za wykroczęnie przeciwko prawom
pľacownika lub wykroczenie pľzeciwko środowisku' jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobęc którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających Z prawa ochrony środowiską prawa pracy lub pľzepisów o zabezpieczeniu
społecznym, je żeli wymieľzono tą de cy zją kaľę pieniężną;

3) jezeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nad'zorczego. wspólnika społki w
spółce jawnej lub partnerskiej ďbo komplementariusza w spółce komaĺldytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazaĺro zaprzestępstwo lub ukarano za
wykroczenie' o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwaľto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarl układ' z wierzycielami, któľego dziďalnośó gospodarcza jest
zawięszonaalbo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przew idzianej w przepi sach m iej sca w szczęcia tej procedury;

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaźa jego
uczciwość' w szczególności gdy wykonawca w wyniku zarlierzonego działania lub razącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonď zamówienie, co zamawiającyjest w stanię
wykazać, za pomoaą stosownych dowođów;

6) jeżeli występuje konflikt inteľesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

7) który, zptą]czynleżących po jego stronie, w zľlacznym stopniu lub zakręsie nie wykonď lub
nienalezycie wykonď albo długotrwale nienalezycie wykonywď istotne zobowiąanie
wynikające z wcześniejszej umowy w spľawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadz1ło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowanią wykonania
zastępczego lub realizacj i uprawnień z ĘĄułu rękojmi za w aúy ;

8) który w wyniku zarnierzonego działania lub ľażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd pľzy przedstawianiu informacji, że nię podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
pÍzezzamawiającego w postępowaniu o udzielenię zamówienia, lub który zataiłtę informacje
lub nie jest w staĺrie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,

9) który bezpľawnie wpływď lub próbował wpływać na czynności zaĺrlawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufire, mogącę daó mu przęwagę w postępówaniu o
udzielenie zamówienia;

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowanę przez zarrlawiającego w postępowaĺliu
o udzielenie zamówięnia.

l0. Jeżeli zanawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy napodstawie ust. 8 i 9' wskazuje podstawy
wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia'

ll. Zarnawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcow,ktorzy zostďi wykluczeni z postępowania o
udzielenie zamówienią podając uzasadnienie faktyczne i prawne'

12. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13. Zanawiający może żądać, od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziaŁu w postępowaniu; wówczas wymogi te będzie zawierałaSWZ. W przypadku gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą bľďy
udział w realizacji zamówienia Zarnawiający może żądać: od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do Ęch podmiotów dokumentów jakich Zarnawiający żąda od Wykonawcy na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaĺriu; wówczas wymogi te będzie zawieĺać
SWZ. Zamawiający może żądac od Wykonawców wszelkich dokumentów, które pozwolą na
dokonanie oceny wiaľygodności złożonej oferty ora.z oceny wiarygodności finansowej Ýykonawcy'
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zwłaszczadokumentów wymienionych w RozporządzeniuMinistra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dniaZ3 grudnia 2020 r' (Dz. U. z20Ża Í.,poz.2415).

14. Zarnawiający wzywa Wykonaw cőw, którzy w określonym terminię nie złoĘli wymaganych przez
Zaĺnawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie zloĘli pełnomocnictw, albo ktorą,
złożyli w)łnagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokum enty, zawieĄące błędy lub którzy
złoĘli wadliwe pełnomocnictwą do ich złożęnia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo icĹ
złożęnia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unięważnienie
postępowaĺria. ZŁożonę na wezwaĺrie Zaĺrlawiająsego oświadczenia i dokumený powinny
potwierdzać spełnianie pľzez Wykonawcę warunków udziďu w postępowaniu oraz spełniaĺrie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagaÍl określonych przez Zamawiającegó, nie
pőźniej niż w dniu, w którym upłynď termin składaĺlia ofert.

15 ' Zarĺlawiający wąĺwa także, w wymaszonym teľminie, do zlożenia wyjaśnień doĘczących
oświadczeń i dokumentów Wykonawcy.

16. Wszelkie koszĘ związane z uzyskaniem dokumentów wymąanych przez Zamawiającego ponosi
Wykonawca.

se
Specyfikacja warunków zamówĺenia

1. Specyfikację Warunkow Zamowienia (swz) sporządza się dla zamówień sektorowych
Specyfi kacj a warunków zamówięnia zawiera co najmniej :

1) nazwę (fir-ę) oraz adres Zamawiającego,
2) tryb udzielenia zamówienia oraz informację, że jest ono prowadzone zgodnie z ,,Regulaminem

udzielaĺria zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych BodzenĘn Sp. z o.o'.'',
3) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źrődła

lub znaków towaĺowych, patentów, rodzajów lub specyficł:nego pochodzenią chyba że takie
odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres
równoważności. Do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający stosuje nazwy i kody
określone we Wspólnym Słowniku Zamowień,

4) opis części zamówienia, jeżeli Zanawiający dopuszczaskładaĺrię ofert częściowych,
5) informację o możliwości złożeniaofety wariantowej'
6) termin składania ofert,przy czym termin nazłożenię oferty wynosi w przypadku dostaw i usług

nie mniej niż 7 dni, a w przypaÄku robót budowlanych'nie mńiej- iiz lą dni od datý
upublicznienia ogłoszenia. Termin 7, albo 14 dni biegnie od dnia następnego po dniu
upublicznienia ogłoszenia, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jężeli koniec terminu
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pľacy, teľmin upływa dnia następnego po
dniu lub dniach wolnych od pracy,

7) termin wykonania zamówienią
8) warunki udziału w postępowarriu oľaz opis sposobu dokonywania oceny spełniaĺlia tych

warunków,
9) wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwie rdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
1 0) wymąan ia doty czące wadium'
l 1 ) termin aĺłiązania ofeľ1ą,
1 2) opis sposobu przygotowywania ofert,
13)infoľmacje o sposobie porozumiewaĺria się Zarnawiającego z Wykonawcami oraz

pĺzekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
poľozumiewania się z Wykonawcami,

l4)miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
15)opis sposobu obliczenia ceny;
16) opis kryteriów, którymi Zalrlawiający będzie się kieľował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczeniaĘch kryteriów oraz sposobu oceny ofet. Kryteria winny być sformułowane w sposób
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Zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz ľównego traktowania wykonawców, przy
czym.
a) kużđe kryterium oceny ofert musi odnosió się do danego przedmiotu zamówienią
b) kazde kryteľium (i opis jego stosowania) musi byó sformułowane jednoznacznie i

precyzyjnie, tak żeby kużdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należýej
staľanności, mógł interpretowac je w jednakowy sposób,

c) wagi (znaszenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób
um ożl iwiaj ący wybó r naj korzystni ej szej ofety,

d) kryteria oceny ofeľt nie mogą doĘczyć właściwości wykonawcy' a w szczegolności jego
wiarygodności ekonomiczrej, techniczrej lub finaĺrsowej'

e) kryteľia te powinny, co do zasady, określaó poza wymaganiami dotyczącymi ceny również
inne wymąania odnoszące się do przedmiotu zamówienią takie jak np. jakość,
funkcjonalnośó, parametry techniczľle' aspekty środowiskowe, społeczre, innowacyjne,
serwis' termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacj i ;

1 7) wymagaĺl ia doĘ czące zabeąieczenia nalezýego wykonaĺlia umowy,
18) istotne dla stron postanowienią które zostaną wprowadzonę do tręści zawieranej umowy'

ogólne warunki umowy albo wzóľ umowy'
l9) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający pľzewiduje

udzielenie takich zamówień'
3. Zarnawiający żąda wskazania przezWykonawcę w ofeľcie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powieľzyó podwykonawcom'
4. Zarnawiająsy może okľeślió w specyfikacji warunków zamówienia, która część, zarĺlówienia nie

moze być powierzona podwykonawcom.
5. Wykonawca może nłrőcić, się do Zanawiającego o wyjasnienie specyfikacji warunków

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień nięzwłocnlie, chyba że pľośba o wyjasnienie tręści
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni pľzed terminem składania ofert.
Zamawiający zamieści treśc zapytan wÍaz z wyjasnieniami,na stronie intemetowej Zamawiającego
bez ujawniania źrodła zapytania.

6. W uzasadnionych przypadkach Zarnawiający może przed upłyrľem teľminu składania ofert zmienić
treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiaiący zamieści na stronie intemetowej. na któĘ
udostępniaĺla j est specyfi kacj a.

7. Zanawiający przedłuży termin składaĺlia ofeľt, jeŹeli w wyniku zmian treści SWZ jest niezbędny
dodatkowy Qzas na wprowadzenie zmian w ofeľtach. Informację o przedłużeniu terminu składania
ofertZamawiający zamieści na stronie intemetowej, na któĘ udostępniaĺra jest specyfikacja'

s10
Tľyby udzielania zamówień sektorowych

Przy udzielaniu zamówień sektorowych stosuje się następujące tryby postępowań
I) przetarg nieograniczony,
2) zarnőwienie z wolnej ręki.

s11
P rzetarg nieograniczony

L Przetarg nieograĺriczony to tryb udzielenia zamowienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składaó wszyscy zainteresowaľli Wykonawcy'

Ż. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego' zarnieszczając
ogłoszenie o zamówieniu na stronie intemetowej Spółki.

3. W pľzypadku udzielania zarĺlówień współfinarrsowarrych ze środków UE o szacunkowej wartości
przekraczającej 50 tys' zł netto, Zalnawiający dodatkowo zamieszcza ogłoszenię w bazie
konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropęjskie'gov.pl'

4. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o
zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim, ponadto Zarrlawiający może również informować
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telefonicznie, e-mail-owo lub pisemnie znanych mu Wykonawców o ogłoszonyn postępowaniu o
udzięlenie zamówienia.

5. ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 2, zawieraco najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres Zarĺlawiającego,
2) określenie trybu zamówienia,
3) adres strony intemetowej, na któĘ zarnieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienią
4) określenie pľzedmiotu zamówienią który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub

źrodła lub znaków towarowych, patentów' rodzaj ów lub specyfic Znego pochodzeni a, chyba że
takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówięnia publicznego i zostď określony
zakres równoważności.

5) opis części zamólvienia, jeżeli Zalrlawiający dopuszcza składaĺlie ofert częściowych,
6) termin składania ofeľt,
7) informację o możliwości złożeniaoferty wariantowej,
8) teľmin wykonania zamówienią
9) warunki udzialu w postępowaniu oľaz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia Ęch

warunków,
10) informację na temat wadium,
1l) kryteria ocęny ofeľt i ich znaczenie, sformułowane w sposób zapewniający zachowanie

uczciwej konkurencj i oraz ľównego traktowania wykonawców,
l2) miejsce i termin składania ofert,
1 3) termin zułięania ofeľtą
14) informację o przewidywaĺlych zamówieniach uzupełniaj ących jeżeli Zarnawiający przewiduje

udzielenie takich zamówień'
6. Specyfikację warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na własnej stronie intemetowej od

dniawszczęcia postępowania do upływu terminu składaľlia ofęrt.
7. Termin składania ofert nie może być, krótszy niż 7 dni w przypadku dostaw i usług, a w przypadku

robót budowlanych nie krótszy niż 14 dni od daĘ upublicznienia ogłoszenia. Termin 7, a\bo 14 dni
biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia ogłoszenia, akończy się z upływem ostatniego
dnia. Jeżeli koniec terminu przypadana sobotę lub dzień ustawowo wolny od pľacy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,

8. Wykonawca składawraz z ofertąoświadczenie o spełnieniu warunków udáďu w postępowaniu,ajeźreli
Zanawiający Ąda dokumentów potwierdzających spełniaĺlie tych warunków, również te dokumenty.

9. Zamawiający może żądac odWykonawców wniesięnia wadium:
1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert'
2) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż l,5 Y, szacunkowej wartości

zamówienia,
3) jeżeli zalrlawiający dopuszcza składaĺlie ofert częściowych, okľeśla kwotę wadium dlakuzdej z

części,
4) wadium może być wnoszonę w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;
b) gwaľancjach bankowych;
c) gwaraĺlcjach uberyieczeniowych;
d) poľęczeniach udzielanych przezpodmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt Żustawy z

dnia 9 listopada 2000 r' o utworzęniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U ' z20Ża r. poz.299).

5) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek baĺlkowy wskazany przez
Zarĺlawiającego,

6) wadium wniesione w pieniądzu Zanawiający przechowuje na ľachunku baľlkowym'
7) Zaĺĺlawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom nięzr,vłocznie po wyborze ofety

najkorzystniejszej lub unieważlieniu postępowanią z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana j ako naj koľzystniejsza,

8) Wykonawcy, którego ofeľta została wybraľla jako najkoľzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezr,vłocznię po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zab e zp ie czenia na|e żýego wykonaĺli a um owy, j e żeli j ego wni e s i eni a żąÄano,
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9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofęľt'

10) jeżeli wadium wniesionowpieniądzu,Zamawiający zwracajewrazzodsetkami wynikającymi
z umowy ľachunku bankowego, na którym było ono przechowywaĺle, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienięzny na rachunek
wskazany pľzez Wykonawcę,

Il)Zamawiający zatrąlmuje wadium wľaz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
węzwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których żądano w wezwaniu,
pełnomocnictw, lisĘ podmiotów należących do tej samej grupy kapitďowej lub nie wyraził
zgođy na poprawienie omyłki, o któĘ mowa w $ l l ust. 29 pkt 3' co powodowało brak
możliwości wybrania oferry zŁożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

IŻ) Zarĺlawiający zatrrymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego ofęľta zostďa
wybraľla:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie'
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenianależýego wykonania umowy,
c) zawarcię umowy w spľawie zamówienia publicznego stďo się niemożliwę z pÍzyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.
10. Wykonawcamoże złoĘć, tylko jedną ofertę'
l l. ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
12. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówięnia.
13. Zaĺnawiająsy może dopuścić możliwość zlożenia ofeńy waľiantowej , jeżeli cena nie jest jedynym

kryterium wyboru.
14. Zanawiający może dopuścić możliwośó złożęnia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia

jest podzielny.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca może złożyć, ofoľry częściowe na jedną lub

więcej części zamówienia, chyba że Zamawiający określi maksymalnąliczbę części zamówienia, na
które ofeľty częściowe może złoĘć jeden Wykonawca.

16. Wykonawcamoże przed upływem terminu do składaĺlia ofeľt, zrnienić lub wycofać ofeľtę.
17' ofertę złożonąpo terminie zwraca się bez otwieraĺria.
18. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji.
19' w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zarrlawiający może

nvrőcic się do Wykonawców o wyraźenie zgody naprzedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
Wykonawca mo że sam o dzi el n i e pr ze dłuży c term in nv iązania ofertą'

20. odmowa wyruŻenia zgođy , o któĘ mowa w ust. 19, nie powoduje utľaty wadium.
ŻI. Przedłużęnie okresu związaniaofertąjest dopuszczalne Ęlko z jednoczesnymprzedłużeniem okresu

waźności wadium albo' jezeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związaľlia ofertą. Jeżeli przedłużęnie terminu zułięania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia doĘc4ĺ
j edynie Wykonawcy' którego oferta została wybľana j ako naj koľzystniej sza'

2Ż. Bieg terminu zwięaniaofertą ÍozpocĄĺnasię wraz z upływem terminu składania ofert.
Ż3. Z zawartością ofeľt nię moźna zapoznac się przed upłyrvem terminu otwarcia ofert.
Ż4. otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie teľminu do ich składania, z tym że

dzięŕl, w którym upływa teľmin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Ż5. Bezpośrednio przed otwarciem ofęrt Zarnawiający podaje kwotę, jaką zarnierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia'
26. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (fiľmy) oraz adľesy Wykonawców, a także informacje

dotycząse ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwaraĺrcji i warunków płatności zawartych
w ofęrtach.

27. Inťormasje, o których mowa w ust. Ż5 i Ż6, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom' którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

28' w toku badaĺlia i oceny ofert Zaĺĺlaułiający może żądac od Wykonawców wyjasnień dotyczących
treści złożonych ofet.

Ż9. Zarnawiający popľawia w tekście oferty:
l) oczywiste omyłki pisarskie,
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty Ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienią nie powodujące istotnych zmiaĺr w tľeści oferty' - niezvĺłocznię zawiadamiając o
tym Wykonawcę, któľego oferta zostala poprawiona.

30. Zanawiający odrzuca ofeľtę, jezeli:
l) jejtreśćnięodpowiadatreścispecyfikacjiistotnychwarunkówzamówieniazzastrzeżeniemust.

29 pkt3;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkuľencj i,
3) zawięrarłżąco niską cenę w stosunku do przedmiofu zamówienią
4) zostala złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udzialu w postępowaĺriu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
5) zawiera błędy w obliczaniu ceny, z zastrzeżęniem ust. Ż9 pktŻ
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otľzym ania zawiadomięnia nie zgodzi się na popľawienie

omyłki' o któĘ mowa powyżej ust. 29 punkt 3'
7) jest nieważna na podstawie odrębnych pľzepisów.

3I. Jężęli cena ofeĘ wydaje się raząco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zarnawiającego lub wynikającymi z odľębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30 %o od wartości zamówienia lub średniej arytneĘcznej cen wszystkich
złożonych ofert, Zarĺawiający zwtaca się o udzielenie wyjasnień, w Ęm złożenie dowodów,
dotyczących elęmentów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczegőlności w zakresie:
1) zarządzaniaprocesem pľodukcji, świadczonych usług lub metody budowy;
Ż) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo kor4'stnych warunków dostaw' usług albo

związanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanychprzez wykonawcę;
4) zgodności zprzepisarni doĘczącymi kosztów prapy,których wartość pr4ĺjętado ustalenia ceny

nie może być, niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej' ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia l0 płździem1ka 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu zapracę (Dz.U. zŻ0I8 Í. poz.2177 oraz zŻaI9 r. poz.1564) lub
przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest ľęalizowane zamówienie;

5) zgodności Z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej;

6) zgodności z przepisarĺti z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi
w miejscu, w którym realizowanę jest zamówienie;

7) zgodności zprzepisarrti z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia

podwykonawcy,
32. obowiązek wykazania, że ofertanie zwięra rłżąco niskiej ceny' spoczywa na Wykonawcy.
33 ' Zamawiający zawiadamia równoczęśnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając

uzasadnięnie faktyczne i prawne.
34. Zarrlavĺiający wybiera ofeľtę najkoľzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofeľt okľeślonych w

specyfikacji warunków zamówięnia.
35. Kr5,'teľiami oceny ofeľt są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienią

w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne ,
innowacyj ne' serwi s termin wykonaĺria zamówienia oraz koszty eksploatacj i'

36 ' Jężęli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej zuwąi nato, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych krýeľiów oceny oťert, Zanawiający spośród tych ofeľt wybiera ofetę
zniższąceną'

37 . Jeżeli w postępowaniu o udzięlęnie zamówienia, w którym jedynyn kryterium oceny ofeľt jest cena,
nie można dokonaó wyboru oťerty najkorzystniejszej ze względu nato, że zostďy złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, ktőrą, złożyli te ofeĄ, do złożenia w
term inie okre ślonym przez Zamavłiaj ącego ofęrt dodatkowych.
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38' Wykonawcy skladając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowaó cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

39. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zana'wiająsy zawiadamia, Wykonawców' którzy ubiegďi się o
udzielenie zamówienia. W przypadku gdy najkoľzystniejsza ofeľta złożona zostałafaksęm lub drogą
elektľoniczną, Zarĺlawiający może ządać' jej potwierdzenia w foľmie pisemnej.

40 . Zarĺlawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówien ia, jeżeli
l) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej ofeľty lub oferta z najniższącenąprzewyższa kwotę, l<torąZamawiający

zamierzaprzeznac4łć na sfinansowanie zamówienią chyba że Zamavłiający może zwiększyć
te kwotę do ceny najkoľzystniejszej oferty'

3) w przypadku gdy zostały złożone ofeľry dodatkowe o takiej samej cenie,
4\ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującą że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w intęresie Zamawiającę1o, czego nie można było wcześniej
przewidziec,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegaj ącej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publ icznego.

4l. o unięważnieniu postępowania Zarnawiający informuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
ofeľľy w postępowaĺliu. Zamawiający możę zastrzec w specyfikacji, że nie będzie podawaó pr4lczyn
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

42. Jeżeli Zamawiający dopuści możliwośó składania ofet częściowych, do uniewaŻrienia w części
postępowania ww. regulacje stosuje się odpowiednio.

43. w przypadku uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom,ktőrzy złoĘli
oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tgn również
kosztów przygotowania ofeĘ'

44. Zanawiający zawieraumowę w sprawie zamówienia po przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia
o wyboľze ofeŕy, wterminie nie krďsąm niżzdniod dniapľzekazaniazawiadomieniao wyboľze oferty.

45.Ieżeli Wykonawca, którego oferta została wybraną uchyla się od zawarcia umowy w spľawie
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nďeżýego wykonania umowy,
Z amaw iaj ący wyb i eľa ofe rtę naj ko r zy stniej szą sp o śród p o zo stałych o fert.

46. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienię, których oferta zostanię uznana za
najkorzystnie1szą, przed podpisaniem umowy o realízację zamówienia, są zobowi ązani đostarczyc
Zaĺnawiająsemu stosowną umowę regulującą współpracę zawierającą w swej treści co najmniej
następuj ące postaĺrowienia:
1) określenie celu gospodaÍczęgo,
2) okręślenie, ktory z podmiotów jest upowzľżniony do występowaĺria w imieniu pozostďych przy

r e alizasj i zamówi en ia,
3) oznaczenię czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizuj ących zamőwienie

obejmującego min okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwaľancji i rękojmi,
4) zakaz znian w umowie bez zgody Zaĺnawiającego.

47. Zamawiający upublicznia informację o wyniku postępowania się w taki sam sposób, w jaki zostďo
upublicznione ogłoszenie.

48. Informacja o wyniku postępowania powinna zawięrac co najmniej nazwę wybraĺlego wykonawcy.
Na wniosęk wykonawcy, który złożył ofertę' istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy
protokołu postępowania o udzielenię zamówienia, z wyłączeniem części ofeft staľlowiących
taj emnicę przedsiębiorstwa.

$12
Zamówienĺe z wolnej ręki

l. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienią w którym Zarnawiający udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą, na podstawie wysłanego do Wykonawcy
zaproszeniado negocjacji i protokołu z negocjacji.

2. Zanaułiający może udzielió zamówięnia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następuj ących okoliczności :
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l) dostawy, usługi lub ľoboty budowlaĺre mogą byó świadczone Ęlko przez jednego wykonawcę z
pÍzy cryn o obiektywnym chaĺakterze,

Ż) w pľowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzięlenie zamówienia' w trybie przetargu
nieograniczonego' nie zostały złożone żadne ofeĘ lub wszystkie oferty zostďy odrzucone ze
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienią a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

3) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawow)łn i nieprzekľaczających łącznie 5O%o
wartości realizowaĺrego zamówienia, jeżeli:
a) z prryrczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymąałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnioĺe od wykonania zamówienia
dodatkowego;

4) w przypadku udzielania doĘchczasowemu wykonawcy dostaw zamőwień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącmie Ż0%o wgftości
reďizowaĺrego zamówienia, których wykonaĺlie jest związane z działalnością sektorową
zamawiającego

5) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych zamówięń
uzupełniających, staĺrowiących nie więcej niż 50%o waĺtości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zarĺlówienie podstawowe
zostďo udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było
przewidziaĺle w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ dla zamówienia podstawowego i jest
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

6) Kięrownik Zarrlawiającego wyrazlł zgodę na udzielenię zamówienia w Ęm trybie po upľzednim
wystąpieniu z pisemnym uzasadnionym wnioskiem w Ęm zakresie;

7) ze względu na wyjątkową sytuację wymagÍme jest pilne wykonanie zamówienią w Ęm w
pľzypadku wysĘpienia awaľii, o jakiej mowa w $ 2 pkt 21 Regulaminu,

8) z innych przyczyn niż wymienione w plł l-7, jeżeli zewzględunaszczegőlne okoliczności jest
to uzasadnione ważnym inteľesęm Zamawiającego.

s13
Umowy w sprawach zamówień sektoľowych o wartości szacunkowej równej lub

przekraczającej wyrażoną w złotych równowaľtość kwoty 130 000 zł i jednocześnie
nie pľzekľaczającej wyrażonej w złotych równowaľtoścĺ kwoty 428 000 euro dla

dostaw lub usług oraz kwoty 5 350 000 euľo dla ľobót budowlanych

l. Do umów w sprawach zamówień sektorowych, zwaĺrych dalej umowami, stosuje się przepisy
ustawy Kodeks cywilny.

2. Umowa wymaga' pod rygorem nieważlości, zachowania formy pisemnej.
3. Zakręs świadczeniaWykonawcy wynikający z umowy jesttożsamy z jego zobowiązaniem zawaľtym

w ofercie i warunkami przedstawionymi w SWZ.
4. Dopuszcza się możliwośó dokonywaľlia nrian w postanowieniach zawieranej umowy, jeżeli

wprowadzenie takich zmian przewidział Zana'wiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji warunków zamówienia i określił waľunki takiej zmiany, albo jezeli koniecznośó
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego' w pľzypadku zamówięń
współfinansowanych ze środków UE, możliwe jest dokonywanie istotnych zĺnian postanowień
zawartej umowy' Ęlko i wyłącmie w sytuacjach i na warunkach określonych przez IP/IZ w
stosownych dokumentach (np. Wytycznych w zakręsie kwalifikowalności wydatków w ramach
konkretnego progrÍrmu opeľacyj nego).

5. Zmianaumowy dokonana znaruszenięm przepisu ust' 4 jest niewaźna.
6. Umowę zawięra się na czas oznaczony, nie dłuższy niz4lata.
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7. W razię zaistnienia istotnej nniany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesię Zamawiającego, czego nie można było przewidzięć, w chwili zawarcia umowy'
Zalnawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o Ęch
okolicznościach.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądac v,ryłącznie wynąrođzęnia
nďcźnego z týułu wykonania części umowy.

9. Zarnawiający może żądać, od Wykonawcy zabezpieczenianależýego wykonaĺria umowy, Zwanęgo
dalej zabe zpieczen i em.

10. Zaberyieczenie słuzy pokryciu roszczeń z tyíúu niewykonania lub nienależýego wykonania
umowy.

lL Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następuj ących formach :

1) pieniądzu, przelewem na rachunek Zarnawiającego,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

Ęm że zobowiązanie kasy jest Zawsze zoboułiązaniem pienięznym;
3) gwaľancjach baĺrkowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poľęczeniach udzielanychprzezpodmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia

9 listopada 2000 r' o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pľzedsiębiorczości.
12. Zabezpięczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca pľzelewem na rachunek baĺrkowy

wskazany pr ze z Zamawiaj ącego.
l3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić, zgodę na zaLiczenie kwoĘ

wadium na poczet zabeąieczenia.
14. w trakcie realizasji umowy Wykonawca moŹe dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub

kilka form, o których mowa w ust. l l.
15. Zmiana for-y zaberyieczenia jest dokonywana z zachowarriem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniej szenia j ego wysokości.
16. Wysokość, zabezpieczęniaustala się w stosunku pľocentowym do ceny całkowitej podaľlej w ofercie

wynikającej Z umowy.
I7. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczĄącej 5Yo ceny całkowitej podanej w

ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego
z umowy. Zabezpieczenie można ustalió w wysokości większej niż okľeślona w zdaniu
pierwszym' nie większej jednak niz I0% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy'
jeżelijest to uzasadnione pľzedmiotem zamówienia lub wystąpieni em ryzyka rwiązanego z
realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ ..

18. Zamawiający Twraca zabezpieczenie należytego wykonaĺria umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamavĺiaj ącego za na|eĘ cie wykonane.

19. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczęÍl z ! ńuŁu rękojmi za wady nię może przekraczać,
3 0% wysok ości zabeąieczenia.

za. Kwota, o któreJ mowa w ust' 19, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu ľękojmi
zawaĄy'

Rozdział VIII Zamőwienia o waľtości szacunkowej nie pľzekľaczającej
wyľażonej w zlotych ľó\ľnowaľtoŚci 130 000 zł netto

s14
Tryby udzielania zamówień o waľtoścĺ szacunkowej nie przekraczającej wyľażonej

w złotych ľównowaľtoścĺ 130 000 zl netto

Przy udzielaĺriu zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowaľtości 130 000 zł a wynoszących minimum 20 tys. zł stosuje się następujące tryby:
l) rozeznaĺlie rynku,
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Ż) zapytanie ofertowe,
3) zamówienie w drodze negocjacji z jednym Wykonawcą.

sls
Rozeznanĺe ľynku

1. Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o szacunkowej waľtości od 20 tys. zł đo 50
tys. zł włącznie. Rozeznanię rynku ma na celu potwie rdzenie, że đana usługa, dostawa lub ľobota
budowlana została wykonaĺla po cenie nie wyższej niż cęna rynkowa.

2. W celu dokonania rozęz'nania rynku Zarĺlawiający umieszcza ogłoszenie o zamówieniu na własnej
stronie intemetowej ,bąđźtez wysyła ogłoszenie do co najmniejtrzech potencjďnych wykonawców,
zapraszając do składania ofęĺt.

3. W celu udokumentowanią żę zamőwięnie zostďo wykonane po cenie nie wyzszej niżcęnarynkowa
Zamawiający winięn, poza wydrukiem ogłoszenia zarnieszczonego na stronie intemetowej lub
ogłoszenia wysłaĺlego do trzech potencjďnych wykonawców (wraz z potwierdzęniem wysłania),
dysponować wszystkimi złożonymi ofeľtami.

4. Wymóg udokumentowarria zostaĺlie spełniony, gdy zostaną złożonę co najmniej dwie ważre oferty.
5. Jezeli w odpowiedzi na zanięszczone na stronie intemetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona

zostanie Ęlko jedna ważna oťerta, wówczas należy uzupełnió udokumentowarrie o ofertę pochodzącą
z innego źrődła (np. wydruk ze stron intemetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruk z e-
meľl z informacją na temat ceny za określony towar/usługę). Jedna ofęrta nie jest wystaľczająca dla
udokumęntowaĺrią że zamowienie zostało wykonaĺre po cenie nie wyższej niż cena rynkową przy
czym oferta niezgodna z ogłoszeniem nie staĺrowi oferty wünej.

6. Jeżęli w odpowiedzi na zarnięszczone na stronie intemetowej ogłoszenie o zamówieniu lub
skierowaĺrie ogłoszenia do minimum trzech potencjďnych wykonawców nie otrzymarro ofert,
niezbędne jest przedstawienie np. co najmniej dwóch wydruków stron intemetowych z opisem
towaru/usługi i ceną lub co najmniej dwóch wydruków z ę-mail z infoľmacją na temat ceny za
określony towar/usługę.

7. Notatka potwierdzającaprzępÍowadzenie ľozmów telefonicznych z potencjďnymi wykonawcami,
nie będzie uznawana za udokumentowanię ľozeznaniarynku.

s16
Zapytanie ofertowe

1. Zapýanie ofertowe ptzeprowadza się w przypadku zamówień o szacunkowej wartości
przekraczającej 50 tys. zllecznie wyższej niż I30 000 zŁ.'

2 . Zapytanie ofeľtowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zaĺrlawiający upubliczn ia zapytanie na
własnej stronie intemetowej oraz, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
zarrl,ięszcza je w bazie konkurencyjności na stronie
www.bazakonkurenc!łnosci.ftlnduszeeuľopęjskie.gov.pl, kierując je do nieograĺliczonej liczby
Wykonawców.

3. W przypadku zamówień współfinaĺlsowanych ze środków UE, jeśli Zamawiająsy, ze względu na
specyfikę pĄektu, pľzeprowadza zapýanie ofertowe przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
w celu w upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłaó zapýanie ofertowe do co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjďnych
wykonawców danego zamówienia oraz upubliczĺlic to zapýanie co najmniej na własnej stronie
intemetowej.

4. Upublicznienie zapytania ofeľtowego w sposób opisany w ust. Ż -3 oznaczawszczęcie postępowania
o udzielenie zamówięnia publicznego.

5 . osoby wykonuj ące w imieniu Zarnawiającego czynnoś ci związane z proceduľą wyboru wykonawcy,
w tym biorące udział w procesie oceny ofeľt, nie mogą byó powipane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami,ktorzy złożyli oferty' Powinny to być osoby bezstľonne i obiektywne.

6. Przęz powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązaĺria między
Zanawiającym lub osobami upowaŹnionymi do zacięania zobowięań w imieniu Zamawiającego
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lub osobami wykonującymi w imieniu Zanawiającęgo czynności nviązane Z ptzeprowadzeniem
pľocedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczegőlności na:
1) uczestniczęniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub społki osobowej,
Ż) posiadaniu co najmniej l}Youdziałow lub akcji, oileĺiższy próg nie wynikaz przepisów prawą

aw przypadku zamówięń współfinansowanych ze śľodków UE nie został okreś|ony przezlZ
w wýycznych programowych,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzajpęEo, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii boczrej
lub w stosunku pľzysposobienią opieki lub kurateli.

7. Zapýanie ofertowe sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nľ 5 do niniejszego
Regulaminu. Zapfianie zawięra co najmniej:
l) opis przedmiotu zamówienia publicn7ego, który nie powinien odnosić się do określonego

wyrobu lub źrodła lub znaków towarowych, patentów, rodzajőw lub specyficznego
pochodzenia, chyba że takie odniesięnie jest uzasadnione pľzedmiotem zamówienia
publicznego i zostal określony zakręs ľównoważności. Do opisu przedmiotu zamówienia
Zarĺlawiający stosuje nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zarnowieŕl

2) kryteria oceny oferty' sfoľmułowane w sposób zapewniający zachowarrie uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonaw cow, przy czym:
a) każde kryterium oceny ofeľt musi odnosió się do daĺlego przedmiotu zamówienią
b) kazde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznię i

precyzyjnie, tak żeby kużdy poprawnie poinformowaĺly oferent, który dołoĘ należýej
staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być: okľeślone w sposób
umożliwiający wybór najkoľzystniejszej ofeľty,

d) kryłeria oceny ofert nie mogą dotyczyó własciwości wykonawcy' aw szczegolności jego
wiaľygodności ekonomicznej, technicznej lub fi naĺrsowej,

e) kryteriate powinny, co do zasady, określać pozawpaganiami doĘczącymi ceny również
inne wymagaĺria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak 

''p. 
jakośó,

funkcjonďność, parametry technicme, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne,
senľis, termin wykonania zamówi enia or az ko szty eksploatacj i ;

3) infoľmację o wagach punktowych lub pľocentowych przypisanych do poszczególnych
kryłeriów oceny oferty,

4) opis sposobuprzyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
5) termin składania ofert, przy czym teľmin na złożęnie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług

nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daĘ
upublicznienia zapýafia ofertowego' Termin 7 , albo 14 dni biegnie od dnia następnego po dniu
upublicznienia zapýarlia ofertowego, akonczy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec
terminu prąĺpadana sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy' termin upływa dnia następnego
po dniu lub dniach wolnych od pracy,

6) termin zwięaniaofeľtą,
7) termin realizacji umowy,
8) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przepľowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo' o ile przewiduje się możliwośó zmiany
takiej umowy,

9) informację o możliwości składaĺlia ofert częściowych' o l|e Zarĺlawiający taką możliwość
przewiduje,

l0) informację o plaĺlowanych zamówieniach uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, o
ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

8. Dodatkowo Zamawiający może określić w zapýaĺliu ofeľtowym warunki udziďu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia oľaz opis sposobu dokonywaĺlia oceny ich spełniania z zastrzężęniem, że
okľeślane są one w sposób propoĄonalny do pľzedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie
uczciwej, konkurencji i równego tľaktowania wykonawców. Zamawiający nie może formułowaó
warunków przevqĺższających wymagania wystaľczające do należýego wykonania zamówienia.
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9. W przypadku określenia w zapytaniu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca oświadcza
w ofercie, iż spełnia określone warunki, a jeżeli Zaĺnawiający żąda dokumęntów potwierdzających
spełnianie Ęch warunk ow, zalącza wymagarre dokumenty.

l0. Zapýanie ofeľtowe może zostac zmienione pľzed upłyrvem terminu składania ofert przewidzianym
w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zarrlawiający w opublikowaÍrym zapýaniu ofeľtowym
uwzględni informację o zmianie. lnfoľmacja ta powinna zawięrap co najmniej: datę upublicznienia
zmienianego zap5Ąania oťeľtowego atakże opis dokonaĺrych zmian. Zalnawiający przedlużatermin
składania ofert o czas niezbędny do wpľowadzeniazrnianw ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi
na zakres wprowadzonych zmian.

ll. Kużdy z Wykonawców może złoĘć l ofeľtę i zaproponowac Ęlko jedną cenę, któĘ nie może
zmięnic. Wszelkie negocjacje w sprawie ceny są niedopuszczalne.

12. Wykonawcamoże, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofeľtę.
13. Zanawiający może dopuścić składaĺlie ofęrt faksem lub elektronicznię.
14. Treść ofeĘ musi odpowiadaó tľeści zapytania'
15 . Zaĺnawiający nie dopuszc za możliwości złożenia oferty wariantowej .

16. oferta złożonapo terminie nie podlega rozpatrzeniu.
17. Wykonawca jest nviązany ofertą do upływu terminu określonego w zapýaniu. Bieg teľminu

zwięaniaofertą rcryoczyna się wraz z upływem terminu składania ofet.
18. w uzasadnionych przypadkach przeđ upływem terminu nviązania ofeľtą Zarnawiający może

zwrőcić, się do Wykonawców o wynľżenie zgody naprzedłużenie tego terminu o oznaczony okľes.
19. otrł'arcie ofert następuje bezpośľednio po upływie tęrminu do ich składania.
20. Z otwarcia ofęrtZanawiający sporządzapisemnąinformację zawierającąnazry (firmy) oraz adľesy

Wykonawców, atakże informacje dotyczące ceny i innych kry"teľiów oceny ofert,
21. w toku badania i oceny ofert Zarnawiający może żąd,ac od Wykonawców wyjasnień doĘczących

treści zło żonych ofert.
2Ż. w toku postępowania Zarnawiający może wezwać Wykonawców,l<tőrzy nie złożyli wynaganych

dokumentów lub złoĘli dokumenty zawieľające błędy do ich złożenia.
23. Zarrlawiający poprawia w tekście ofeľt:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
Ż) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferry z zapýaniem. nie powođujące istotnych zmiaĺl

w treści oferty - nięzwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

24 . Zaĺnawiający odrnlca ofeľtę, jeżeli:
1) jej treśó nie odpowiada treści zapýania zastrzężeniem ust' 23 pkt 3,
Ż) zawięta omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z zastrzężęniem ust.23 pkt 2,
3) jest nięważna na podstawie odrębnych przepisów'

25. Zarnawiający wybiera ofeľtę najkoľzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziďu w
postępowaniu, w opaľciu o ustalone w zapýaniu ofertowym kryteria oceny.

Ż6. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofęrry najkoľzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej same.j cenie (a cena jest jedynym kryterium), Zarrlawiający wryĺwa Wykonawców,
ktőrzy złożyli te oferty, do złożęnia w terminie okľeślonym przez Zaĺrlawiającego ofert
dodatkowych.

27 . Jeżęli nie można wybraó ofeľty najkorzystniejszej z uwagi nato, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kr}.teriów oceny ofert,Zarnawiający wybiera ofertę znajniższąceną' a
jeżeli zostały zlożone oferty o takiej samej cenie,Zanawiający wzywawykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia określonym w terminię ofert dodatkowych.

28. Wykonawcy składając ofeľty dodatkowe, nie mogą zaaferowac cen wyższych niz zaoferowaĺle w
zło żony ch pienvotnie ofeľtach.

29. o wyborze oferty Zarĺlawiający zawiadarlianięzwłocznie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
Wykonawców, ktőrzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wykonawca który zlożyŁ
najkorzystniejszą ofertę informowany jest także o miejscu i terminie podpisaĺlia umowy.

3 0 . Zanaw iający unieważnia postępowarrie o udzielenie zamówienia, j eżel i :

l) nie zŁożono co najmniej 1 oferty nie podlegającej odrzuceniu,
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2) gdy w postępowarriu zostďy złożonę oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującą że prowadzenie postępowaĺlia lub

wykonanie zamówięnia nie lezy w interesie Zamawiającęgo' częgo nie można było wcześniej
przewidzieć,,

4) postępowanię obaľczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia,

5) cena najkoľzystniejszej oferty przewyższakwotę, ktoąZamawiający zarnięrzaprzeznaczyc na
sfinaĺrsowaĺrie zamówienią chyba że Zalnawiający może zwiększyć, tę kwotę'

6) jest niewa:żna na podstawie odrębnych przepisów.
3L Zarrlawiający może zastrzęc w zapytaniu, że nie będzie podawał przyczyn unięważnienia

postępowania o udzielenię zamówienia.
32. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom,l<torzy złożyli

ofeńy, nie przysługuje roszczenię o zwrot kosztów uczęstnictwa w postępowaniu, w tym również
ko sztów przygotowaĺlia oferty.

33. Jeżęli Wykonawca, któľego oferta została wybraĺlą uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia Zamawiający wybiera ofeľtę najkor4,stniejszą spośľód pozostałych ofert.

3 4. Z przeprowadzonego postępow ania Zalnawiający sporząÄzaprotokół
35. Protokół zawieraco najmniej:

l) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofeľtowego,
Ż) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowę, wraz ze wskazaniem daĘ

wpłynięcia oťeľty do Zarrlaw iającego'
3) informację o spełnieniu waľunków udziału w postępowaniu pľzez wykonawców, o ile takie

warunki były stawiane,
4) informację o wąach punktowych lub pľocentowych pľzypisanych do poszczególnych

kryteriów oceny i sposobie przyauawaniapunktacji poszczególnym wykonawcamZaspełnienie
daĺlego kryterium,

5) wskazanie wybranej ofeľty wÍaz z uzasadnieniem wyboru,
6) datę sporządzenia pľotokołu i podpis Zarĺlawiającego,
7) następujące załączniki:

a) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofeľtowego,
b) złożone oferty,
c) oświadczęniela o bľaku powiązań z wykonawcami,ktorzy złoĘli ofeľty, podpisarre przez

osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące ldział' w pľocesie oceny ofert.

36. Zarrlawiający upublicznia infoľmację o wyniku postępowaĺlia się w taki sam sposób, w jaki zostďo
upublicznione zapytanie ofeľtowe. W przypadku upublicznienia zapýania ofetowego polegającego
na wysłaĺriu zap1Ąania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, informację o
wyniku postepowaniaprzesyła się do wykonawców, któľzy złożyli oferty.

37. Infoľmacja o wyniku postępowania powinna zawierać, co najmniej nazwę wybraĺrego wykonawcy.
Na wniosek wykonawcy, który złoĘł ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy
protokołu postępowaĺria o udzielenie zamówienią z wyłączeniem części ofeľt staĺlowiących
taj emnicę przedsiębiorstwa.

s17
Zamőmienie w dľodze negocjacji z jednym Wykonawcą

|. Zarnówienia w đrodze negocjacji z jednym Wykonawcą pľzeprowadza się w przypadku zamówień
o szacunkowej wartości od 20 tys. zł do 50 tys. ,ł

2. Zamőwienie w drodzę negocjacji z jednym Wykonawcą to tryb udzielenia zamówienią w którym
Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach prowadzonych z jednym Wykonawcą na
podstawie wysłanego Wykonawcy zaproszenia do negocjacji i protokołv z przeprowadzonych
negocjacji.

3. Zamawiający może udzięlić, zamówienia w drodzę negocjacji z jednym Wykonawcą gdy dostawy,
usługi lub roboĘ budowlaĺle będące przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez
jednego wykonawcę zptzyczyn o obiektywnym charakterze.
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s18
Umowy w sprawach zamówień o wartości szacunkowej nĺe przekraczającej

wyľażonej w złotych równowaľtości kwoĘ 130 000 zł

1. Do umów w sprawach zamówień o wartości nie pľzekraczająsej rownowaľtości wyrażonej w złotych
kwoĘ l30 000 zl , zwanych dalej umowami, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowa wymaga zachowaĺlia formy pisemnej z zastrzężęniem ust.3.
3. Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie doĘczy zamówień o waľtości od 20 tys' zł do 50

tys. zł netto. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w opaľciu o
fakturę, ľachunek lub inny dokument księgowy o równowaŻnej waľtości dowodowej.

4. W przypadku, gdy wybraĺry wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisaó
umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskď kolejną
najw y żs zą liczb ę punktów.

5. W przypadku zamówień finaĺlsowanych ze środków własnych, dopuszcza się dokonywanie zmiaÍt
umowy' jeżeli wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności' których nie można było
przewidziec w chwili zawarciaumowy lub gdy nniany te są korzystne dla Zanawiającego.

6. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, możliwe jest dokonywaĺlie istotnych
zmian postarrowień zawartej umowy' Ęlko i wyłącznie w sytuacjach i na warunkach określonych
przezIP/IZ w stosownych dokumęntach (np.Wýycznych w zakręsię kwalifikowalności wydatków
w ramach konkretnego progľamu operacyjnego).

Rozdział IX Dokumentowanie postępowań

sle
1' Wszelka wýworzona w trakcie postępowania dokumentacja, jak np. zapytanie ofertowe, zapľoszenie

do negocjacji, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenĘ i
informacje składane przezZarrlawiającego i Wykonawców w spľawie zamowienia,koresponđencja
z Wykonawcami stanowią dokument ację z przeprowadzonego postępowania.

z. ZamawiającY przechowuje dokumentacje z postępowania o udzielenie zamówieniaprzez okres co
najmniej 4 lat, jeżeli z innych przepisów nie wynika obowiązek dluższego przechowywaĺria
dokumentacji z postępowania. W przypadku zamówień współfinaĺlsowanych ze środków UE
dokumentacja przechowywana jest nie krócej niż przez okres 3 lat od zamknięcia Pľogramu.

Rozdział X Postanowienia końcorľe

W przypadku udzielania zarĺlowięń współfinansowaĺlych ze śľodków UE, pierwszeństwo nad
postanowieniami niniejszego Regulaminu mąą Wytycme Instýucji Zarządzającej Programem
operacyjnym w ramach któľego współfinansowane jest zamówienie.

CZĘSC II ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór rocznego planu zamówień.
2. Wzor wniosku w spľawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o waltości

poniźej kwoty 130 000 zł
3. Wzor wniosku w sprawie podjęcia postępowarria o udzielenie zamówienia publicmego, którego

wartośó jest równa lub przekracza kwotę l30 000 zł'
4. Wzor formularza szacowarria waĺtości zamówienia.
5. Wzór zapýania ofertowego.
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PLAN aDZIELANIA ZAMÓwmŃ NA RoK.

PLAN ZAKUPÓw r wyołrrÓw o wartości do 130 000 zł
na rok .......................

pr,łľ złuÓwrnŃ puľr,rczNcH o wartości powyżej t30 000 zl
na rok .......................

Załączniknr 1
do Regulaminu udzielania zam więti
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.

Sporządził:

Data i podpis

Zatwierdził:

Pnewidywany tryb udzielenia
am wienia

Waľtość zamĺíwienia w zloĘch brotto

6

Szacunkowa wartość zam wienia w
zlotych

5

szacunkowá wartość zam wienia w
euro

4

Grupa wg
słownikĺ CPV

3

Razem

Przedmiot zamĺĺwienia (opis

og lny)

2

Lp.

I

I
2

3

4

Puewid)'rvany tryb udzielenia
amowrenra

Wartość zam wienĺa w zlofych brutto

6

Szacunkowa wartość zamĺĎwienia w
zlotych

5

Szacunkowa wartość zamr wienia w
euľo

4

Grupa wg
slownika CPV

3

Razem

Puedmĺot zam wienia (opĺs
og lny)

2

Lp.

I
I

2

J

4

Data i podpis



Załącmiknr2 đo
đo Regulaminu udzielania zamówień
w Pľzedsiębiorstwie Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.

Wniosek o wszczęcie postępowoniű
dla zamówień o wűľtości poniŻej kwoty 130 000 zł

W związku z koniecznością udzielenia zamówienia pt.

(nazwa zamówienia)

wnioskuję o wszczęcie postępowaĺria publiczrego dla zamówienia o wartości poniźej kwoty l30 000 á
ustawy leczwyższej niż20 000,00 zł netto.

W zrľiązku z powyżsrym informuję, że przeđmiotowe zamówienie charakteryZLlje się następującymi

parametrami :

1. Szacunkowa wartość zamówienia:

l) w euro (netto),

Ż) w złotych ... '.. (nętto).

2. Rodzaj zamówienia: roboý budowalne/usługi/dostawy

3. Przedmiot zamówienia :

4. Termin realizasji

5. Proponowany tryb udzielenia zamówienia zgodny z Regulaminem udzięlania zamówień

6. Warunki, jakie powinien spełniaó wykonawca (;eśli doĘczy)

7. DokumenĘ żądane od wykonawcy (jeśli dotyc4ĺ)

8. Pľoponowane kryteria oceny ofert



9. Inne waĺunki

10. Numeľ pozycji w Planie udzielania zamówień

Załącmiki

1) Formulaľz szacowania waľtości zamówienia

SpoIządzĺł

Data i podpis

Zúwieľilziłz

Data i podpis

2)

3)

4)



Załącznik nľ 3 do
Regulaminu udzielania zamówień
w Pľzedsiębiorstwie Usług Komunalnych
BodzenĘn Sp. z o'o'

ýľ'nios ek o wszczęcie postęp ow üniű
dla zaruĺwień o wűrtości ľównej lub wyższej niŻ kwota 130 000 zł

W związku zkoniecmością udzielenia zamówienia pt.

(nazwa zamówienia)

wnioskuję o wszczęcie postępowania publiczrego dla zamówienia o waľtości równej lub wyższej niż
kwota l30 000 zł

W zrľipku z powyżsrym infoľmuję, że przedmiotowe zamówienia charakteryzuje się następującymi
paľametrami:

1. Szacunkowa waĺtoŚc zamowlenla:
1) w euro
Ż) w złoĘch

.(netto),

(netto).

2. Rodzaj zamówięnia: roboty budowąlne/usługi/dostawy

3. Przędmiot zamówienia

opisaĺry został w sposób jednoznaczny i wyczeľpuj ący za pomocą ostatecznie dokładnych określeń.
opis przedmiotu zamówienia dokonany zostď popÍzez (niepotnebne skreśtić) '.

- za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaĺriem Polskich Norm przenoszących
nolmy europejskie z zastrzeżeniem, że opisując przedmiot zamówienia za pomoaą w/w norm,
Zamawiający jest zobowiryffiy wskazas, że dopuszcza rozwięania równoważne opisywanym,
przedmiotu zamówienia nie moźna opisywaó przez wskazanie znaków towaĺowych, patentów lub
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub Zamawiający nie
może opisac przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń' a wskazaniu
takiemu towarzysząWrazy ''lub równoważne'' lub inne równozraazne wyrazy,
- w pľzypadku robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót,
- w przypadku zapľojektowaĺlia i wykonania robót budowlanych za pomocą programu funkcjonalno-

użytkowego, obejmuj ącego opi s zadania budowlanego,
- w przypadku pozostďych zamówięń za pomoą innych dokumentów (wymienió jakię?)

4. onlaczenie zamówienia zgodnie ze ,,Wspólnym Słownikiem Zamówień'' (CPv)



5. Termin realizacji

6. Proponowany tryb udzielenia zamówienia

7. Warunki, jakie powinien spełniaó wykonawca

8. Dokumęnty żądane od wykonawcy

9. Pľoponowane kryteria oceny ofeľt

].0. Inne warunki do zamieszczenię w sIwZ

11. Numer pozycji w Plaĺlię udzięlania zamówień

Spoľządzil:

Data ĺ podpis

Zatwierdziłz

Data i podpis



Zaląsmik nr 4 do
Regulaminu udzielaĺlia zamówień
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.

Formulaľz s zűcow aniű w aľto ś ci zamówienia

W związku z planowanym udzielęnia zamówieniapt.

(nazwa zamówienia)

dokonano szacowania waľtości zamówienia:

1. Szacowania dokonano w dniu ... ... .

2. Szacowania dokonano na podstawie (wymienić dokumenty*, czynności)

3' * *:*: o:-:::ľ' 
::ľ::::l :":':: ::*":::*1 

**::: 
:'":**:::;*iläT"""

4. Wysokość kuľsu złotego w stosunku do euro, staĺrowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówienia (przelicznik określony w ąktualnie obowiqzujqcym rozporzqdzeniu Prezesa UZP w
sprawie aktualnych progow unijnych, ich równowąrtości w złoých, równowąrtości w złoĘch hłot
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawę przeliczania
waľtości zamówień publicznych lub konkuľsów)

5 Szacunkową waľtośó zamówienia wyrużona w Euľo (kwota z pozycji 3 podzielona przez hłotę z
pozycji 4)

Spoządzĺl:

Data ĺ podpĺs

Zatwierdzil:

*Dokumeĺrty 
te ĺaleŻy załączy c do formularza

Data i podpis



Zalącznik nr 5 do
Regulaminu udzielania zamówień
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych
BodzenĘn Sp. z o.o.

ZAPYTANM OBERTOWE
NA

Zamawíającyz

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Społka z ograniczoną odpowi edzialnością z
siedzibą w Bodzentynie' ul. Kielecka 83, 26-0l0 Bodzentyn

KRS 0000619019
Regon 364523049
NIP 657-29-23-542
tel/fax.
e-mail.

Tryb udzielenĺa zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem
udzielania zamawień w Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych BodzenĘn Społka z
ograni czoną odpowi edzi al ności ą z siedzib ą w B odzenĘni e

Opis pľzedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest.

oznaczenie wg Wspólnego SłownikaZamőwień CPV

Zamawiający nie przewĺduje / przewiduje możliwość składanĺa ofert częściowych (ieŚli
tak wsl<azac cześci)

Zamawiający nie planuje / planuje udzielenĺe zamówĺeń uzupełnĺających w okľesie 3lat
od udzielenĺa nĺniejszegozamőwienia (trr,vaga! clotyczy tvlko tĺs]ltrg i ĺobót bLlclowlaĺlych, jesli
1llanuie siĺ: zaĺtlĺ-ltviclli;t tlzttpełrlia.iącĺ' określic zakres i waľLlllki na 'jakich zostatlą tldzielolle)

Termin ľealizacji zamówienia:



Miejsce i sposób ľealizacji zamówienia:

Warunkĺ udziału Wykonawcy w postępowaniu oľaz informacje o dokumentach jakie
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwieľdzenĺa spełnianĺa warunków udziału w
postępowanĺu: { ĺä kultaĺY lVĺli e )

o wykonanie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, ktőrzy
1.

3. Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
niniejszego postępowania, Wykonawca zaakceptuje warunki umowy określone we
wzoÍze stanowiącym załącznik nr ... do Zapytania ofeľtowego i zobowiąŻe się do
podpisania umowy według ww. wzoru.

Term in związania ofeľtą:

Teľmin związania ofertą wynosi dni od upływu terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofeľt:

1. ofertę naleĘ złożyc według wzoru stanowiącego załącznik nr T do Zapytania
ofertowego w terminie do ľ. do godz

2 ofertę należy dostarczyó do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010
Bodzentyn (lub drogą elektľoniczną na adres....l,bądź faxem na nr.... ĺyll'ĺl gcly
Zarrlawiający clo1;ttszczł sl'łaĺĺanie rv t-vcll 1brlrlaclr )

3. Na opakowaniu (lub w temacie oferty _ gdv Zanlawiający cĺtlpl-tszcza sklaclaniĺ: thxelrl
lub lllailetlt) należy umieśció zapis ,'ofertana

4. oferty złożone po tym teľminie nie będą rozpatrywane'

Opĺs kľyteriőw z podaniem ichznaczenĺa i sposobu oceny ofeľt:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
1) Cena - waga...%o
2) waga ...%o

2. ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawcőw, ktőrzy spďniają określone w
zapytaniu wymogi.

2.

3. ocenie podlegaó będą ceny brutto oferty



4. Kryterium cena _ ilość punktów w tym kryteľium zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoru:

C: I Cn lCb]x 100 pktx....Yo

gdzie:
C _ |iczba punkÍów uzyskana w ocenie, Ęterium cena,
Cn - najniższa cena,
Cb - cena ofeĘ badanej,
100 pkt - wskaźnik stały.

W zakresie tego Ęteľium oferta może uzyskać maksymalnie .... punktów

5. Kryterium'... ilość punktów w tym Ęterium zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoĺ'l']:

(opisac vt,zór pĺlclĺlbllie.iak pľZY l(rYteľiLllłl cena)

Zamawiający pľzewiduje możlĺwość dokonania ĺstotnej zmiany umowyo jeśli:

Infoľmacje dodatkowe:

1. oferty Wykonawcow,ktorzy nie zostali wybrani nie podlegają zwrotowi.
2. osoby do kontaktów z Wykonawcami:

o ... ...., tel. ... ...., mail..
. ... ...., tel. ... ...., mail..

3.

4.

Załączniki

- wzőr oferty'



Za|ącznik nr 1do Zapytania ofertowego

Nazwa / Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adres:

Nr tel.:...........

Adľes e-mail:

Nr faksu:

l. W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia .... oferuję wykonanie pľzedmiotu
zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym na następujących zasadach..
l) Cena:

Cena netto Stawka VAT Kwota VAT Cena brutto

2) ..... Ĺirllle l..rvteľiłli

2. oświadczenie Wykonawcy:
1) oświadczam, że wskazane ceny brutto obejmują wszystkie koszty realizacji przedmiotu

zamőwienia'
2) oświadczam, Że spďniam warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu

ofertowym.
3) oświadczam, że uzyskał.amlem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne

do rzetelnego sporządzenia niniej szej oferty.
4) oświadczam, że uznaję się za zlĺliązanego treścią złożonej oferty, przez okľes

..... dni oddaty jejzłożenia.
5) oświadczam, że zapoznałamlem się z warunkami umowy określonymiwewzorze i nie

wnoszę do nich zastrzeżeh' Jednocześnie zobowiązuję się do podpisania umowy według
ww. wzoru.

6) Wyrażam zgodę na przefuĺłarzanię moich danych osobowych na potrzeby niniejszego
postępowania.

3. Zał'ącznil<l oferty

(miejscowość, data) (podpis)


