
ZARZ.ĄDZENIE NR 19/2021

PREZESA ZARZ'ĄDU
PRZEDSIĘBIoRSTWA USŁUG KoMUNALNYCH BoDZENTYN sP. Z o. o.

z dnia 05 lipca 2021r.

w spľawie pľzyjęcia Regulaminu udzielania zamówień w Przedsiębioľstwie
Usług Komunalnych BodzenĘn Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art.52,w rvłiązkuart. 2 ust. 1 ustawy zđnia 1l września 2aI9 r.Prawo zamówień publicznych
\tj.Dz'U. z2a2l t.poz.II29 zpőźn. nn.)oraz $ l1 ust. 5 Regulaminaorganizacvjnego PrzedsiębiorstwaUsĘ
Komunalnych BodzenĘn Sp' z o'o', stanowiącego załącnik do uchwďy nr 3/2OŻO Zarządu Pizedsiębiorstwa
Usług Komunďnych Bodzentyn Sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 20Ż0 r., zarządzam, co następuje:

s 1.1. Wprowađzam do stosowaĺria 
',Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług

Komunałnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'', stanowiący załącmikni l do niniejszego
zarządzenia.

$ 2. Tľaci moc zarządzenie wewnełrmrc nr 9/2017 Prezesa Zarządu z dnia 18 sierynia ., zlnlentone
zaruądzeniem wewnętranym nr I0ĺ20l7 Prezesa Zarządu z dnia}9 wrzęśnia2}I| r

$ 2. Zarząd,zenie wchod zi w Ęcie z dniem podpisania'
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UZASADNIENIE
do zarządzenia nľ t9l202t Pľezesa Zarządu z dnia 05 lipca 2o2t r.

Zarządzenie zostďo wydane celem dostosowania regulacji wewnętrzrych do nowej ustawy z dnla l wľześnia
Ż0|9 r' Pľawo zamówień publicznych, któľa weszła w życie z dniem 1 sýczria 202I r,

Ze względu na ilośó wprowadzanych anian podjęta została decyzja o zasĘpieniu
udzielania zamówień nowym'

regulaminu
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Załącnllk do aĺĄznniaNr I9/202I
Prezesa Zarządu
Pľzedsiębiorstwa Usług Komunalnych
BodzenĘn Sp. z o.o.
z dnia 05 lipca 202I r.

Regulam in udziela nia zamówień
w Pľzedsiębioľstrľĺe Usług Komunalnych Bodzentyn

Spółka z agraniczoną odpowĺedzialnoŚcią
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CZĘŚĆ I IJDZIELANIB ZAMowIEŃ

Rozdział I Pľzedmiot ľegulacji

s1

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w BodzenĘnie zwana dalej Społkąudziela zamówień publicznych zgodnie zustawą z
dnia l l września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zwaną
dďej Ustawą i zgodnie z pľzepisami wykonawczymi do powyższej Ustawy oraz niniejszym
Regulaminem.

2. Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych BodzenĘn Sp. z o.o.
zwany dalej Regulaminęm określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych przez
Spółkę na dostawy, usługi i roboĘ budowlane finansowane / wspołfinansowane ze śľodków Społki.

$2

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

l) Spółce - należy pľzez to rozumieó Przedsiębioľstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Społka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w BodzenĘnie,

Ż) Ustawie _ naleĘ przez to ronlmiec ustawę z dnia l1 września 2019 r' Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz' U . z Ż0l9 poz. Ż0I9 ze nĺl.),

3) Regulaminie - naleĘ przez to rozumieć Regulamin Udzielania ZamowięÍl w Przedsiębiorstwie
Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedziďnością zsiedzibą w
BodzenĘnie,

4) Kodeksie cywilnym _ naLeży przezto rozumieć, ustawę z đnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 17 40 ze zm)

5) cenie-naleĘprzesztoľozumiećcenę wrozumieníuart.3ust. 1pkt 1iust.2ustawy zdnia
9 maja2014 r' o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z2019 r. poz. 178)), nawet jeśli
jest płacona narZęcZ osoby niebędącej przedsiębiorcą

6) dostawach _ należy przezto rozumieó nabywanie produktów,którymi sąÍzęcąI ruchome, energia,
woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogąbyć przedmiotem obrotu,w szczegolności na podstawie
umowy sprzeduży, dostawy, najmu' dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które
mogą obejmować dodatkowo rozmieszczęnie lub instalację,

7) Kieľowniku Zamawiĺjącego - naleĘ przezto rozumięó Prezęsa Zarządu Społki'
8) najkorzystniejszej ofeľcie _ naleĘ przezto rozumięó ofertę, kÍóľa przedstawianajkor4ĺstniejszy

stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższa ceną lub kosztem,
9) ofeľcie częściowej _ należy przez to rozumieó ofertę pľzewidującą zgodnie z dokumentami

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

okľeślonymi w specyfikacji warunków zamówienia, odmienny niżokreślony przezzamawiającego
sposób wykonania zamówienia;

1l) obiekcie budowlanym - naleĘ przez to rozumieó wynik całości robót budowlanych w zakľęsie
budownictwa lub inzynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniaó funkcje gospodarcze
lub techniczne,

12) robotach budorvlanych - należy przezto rozumieć wykonanie albo zapĄektowanie i wykonanie
ľobót budowlanych określonych w załącmiku nr II do dyrektywy 20I4/24lNE,w załącmiku I do
dyrekĘwy 20l4/25/EU oraz objętych działęm 45 załąsmika I do rozporządzenia (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada Ż00Ż r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zalĺowięń (CPV) Dz. Urz. wE L 340 z 16.12'Ż002, Śr. I, z pőźn. zm.) aľarrego dalej

',Wspólnym Słownikiem Zarrlőwien" lub obiektu budowĺaľrego, a także realizacje obiektu
budowlaĺlego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymagaÍ|iami określonymi przez
zarnawiającego,
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13) usługach - należy przezto rozumieó wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi
lub dostawami,

14) szacunkowa wartość zamówienia - cďkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez
podatku od towaľów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należyĄ starannością

15) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną' osobę pľawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie ľobót
budowlaĺrych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się
o udzielenie zamówienią zŁożyła ofertę lub zawarłaumowę w sprawie zamówienia publicznego,

16) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibąw Bodzentynie'

17) zamćnieniu - naleĘ przęsz to rozumieó umowy odpłatne zawieranę między Zanawiającym a
Wykonawcą któĘ przedmiotem jest nabycie przęZ zarflawiającego od wybraĺlego wykonawcy
robót budowlanych, dostaw lub usług

18) zamówieniu sektoľowym -naLeĘ przezto rozumieó zamówienie udzielane przęzzaÍflawiającego
sektorowego w celu prowadzenia jednego z rođzajow dziďalności sektoľowej, o któreJ mowa w
art. 5 ust. 4 ustawy Pzp.

19) postępowanie o udzielenie zamórľienia - naleĘ przez to rozumięć postępowanie wszczynane
przez przekazanie albo zamieszczęnię ogłoszenią przekazanie zaproszenia do negocjacji albo
zaproszeniado składaĺriaofert, pľowadzone jako uporządkowaĺly ciąg czynności, których podstawą
są warunki zamówienia ustalone pÍzę,z zaÍflawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej
ofoľty lub wynegocjowaĺliapostaĺrowień umowy w sprawie zamówieniapublicznego' kończące się
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publiczrego albo jego uniewaznieniem, z Ęm że
zawarcię umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu;

20) pisemności - należy przezto rozumieć sposób wyruŻeniainformacji przy uĘciawyrazów, cyfr lub
innych znaków pisarskich, któľe można odcz1tac i powielió, w tym przekarylwanych przy użyciu
środków komunikacji elektronicmej ;

21) awarii _należy przeszto rozumieó niespodziewane (nieplaĺlowaĺle), nąłe zdarzenie(wydaľzenie),
które powoduje lub może spowodowaó:
a) ząrożenie dla zdrowia i Ęcia,
b) zakłócenie lub uniemozliwienie prowadzenia podstawowej dziaŁalności Spółki (produkcja

wody, jej dostarczenie i oczyszczanie ścieków),
c) ząrożenie dla środowiska naturalnego,
d) nara:żenie Spółki na stľaty finaĺrsowe lub na inną szkodę.

Rozdział II Zasady ogólne

s3

|. Zarnawiająay przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielęnię zamówięnia w sposób
zapewniająsy ľacjonalne gospodarowarrie środkami publiczlymi, w tyĺn w oparciu o zasady
wydatkowania środków publiczrych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową
realizację zadań, atakżę zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskaĺria najlepszych
efektów z danych nakładów.

2. Zarnowienia udzięla się Wykonawcy' który zostď wybrany na zasadach określonych w Ustawie i
niniejszym Regulaminie z zachowaĺriem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców.

3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady pisemności.
4. Postępowaĺlie o udzielenia zamówienia jest jawne.
5. Pracownicy Spółki uczestniczącv w postępowaniu o udzielenie zamówięnia publiczręgo są

zobowięani do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oľaz przestrzegania
wszystkich postanowień ustawy Prawo zamówień publiczrych i przepisów wykonawczych do
ustawy.
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Rozdział III Kategorie zamówień

s4
l . Z uwąi na cel udzielenia zamówienia, zamówienia objęte'stosowaniem Regulaminu dzieli się na:

1) Zamówienia sektorowe o szacunkowej wartości równej lub przekľaczającej wyrażoną w złotych
równowaľtośó kwoty 130 000 zl i jednocześnie nie przekraczającej progów unrjnych (tj.
428 000 euro dla dostaw i usług oraz 5 350 000 euro dla robót budowlanych)'

2) Zamówienia o szacunkowej waľtości nie pľzekraczającej wyrażonej w zlotych równowaľtości
kwoĘ l30 000 złotych.

Ż. Zanówienia sekÍoľowę o szacunkowej wartości przekraczającej progi unijne oraz pozostďe
zamówienia o szacunkowej wartości równej lub przekraczającej wyrażonąw złoĘch równowartość
kwoty 130 000 zl. przeprowadza się zgodnie zprzepisarĺti ustawy Prawo zamówień publiczrych. Do
tych zamówień majdują również zastosowaĺrie postanowienia niniejszego Regulaminu określone w
rozdział'ach: Iv, v i vI.

Rozdział IV Plan Zamőwień Spółki

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

kalendarzowy, który j e st tw or zony na podstawi e zap otrzeb owani a Sp ółki .

2. Spółka zobowiązana jest do sporządzenia roczr'ego plaĺlu zamówień na materiały eksploatacyjne i
inwesĘcyjne, świadczenia na Ízecz pracowników, remonty, materiďy biurowe, środki czystości i
inne' w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego dany rok kďendarzowy. Wzór planu
stanowi załączniknľ 1 do Regulaminu.

3' Plan sporządza Zespőłl pracownik ds. zamówień publiczrych.
4. Po sporządzeniu plan jest zatwierdzany przezZarząÄ Spółki.
5. W pr4,padku konieczności udzielenia zanőwienia, nieprzewidzianego w planie udzielania

zanowień ZespoVpracownik ds. zamówień publicznych składa do Zarządu wniosek o zĺrrianę planu
wraz z uzasadnieniem konieczności udzielenia zamówienia.

Rozdział V Komisj aPrzetargowa

s6

1. Komisja Przetaľgowa:
l) Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego' który prowadzi

postępowania o udzielenie zamówięń:
a) sektorowych,
b) nie mających charakteru zamówień sektorowych o wartości równej lub przekraczającej

wyraŹoną w złoĘch równowaľtośó kwoĘ 130 000 złoĘch.
2) Komisjapracujewskładzięniemniejszymniż3osoby,tj.PrzewodniczącyKomisjiPrzetargowej,

Sekretarz Komisji Przetaľgowej oraz Członkowie. osoby te są powoływane zarządzeniem
Prezesa Zarządu w sprawie powołaĺlia Komisji Przetargowej, mogą to być zarówno pracownicy
Spółki jak i osoby spoza Spółki. Komisja przetargowa może byó stała lub być powďyrľana đo
danego zamówienia.

3) Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia Wymaga specjalnych umiejęhości, Kierownik Zamawiającego, może
powołać biegłego. Biegły przedstawia opinię na piśmie, anażądanie Komisji Przetargowej bierze
udział w jej pľacach jako doradca i udziela dodatkowych wyjaśnień.

4) Komisj a P rzetargow a wykonuj e w szczególności następuj ące czynności :
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a) sporząd'za specyfikację warunków zamowienia/zapľoszenie do negocjacji/opis potrzeb i
wymąan

b) udziela wyjaśnień doĘczących treści specyfikacji warunków zamówieniďqpisu potrzeb i
wymagań,

c) przygotowuje ogłoszenia własciwę dladanegotrybu postępowaniao'udgiębąiegĺígisÉi:
publicznego,

d) dokonuje otwaľcia ofert,
e) dokonuje oceny spełniania przez Wykonawców waľunków

udzielenie zamówienia' badania i oceny ofeľt,
f) przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia,J[ykonawcó\łĹ, ,-

odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o
uniewaźnienie postępowania o udzielęnię zamówienią

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

zamówienia z ramienia Zamawiającogo o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczrości, o
których mowa w art. aľt' 56 ust. 2 i 3 ustawy orazwłączaje do dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publiczrego,

c) składa wniosek do Kięrownika Zaĺrlawiającego o niezrvłoczľlym wyłączeniu osób
wykonujących cąmności z ramienia Zamawiającego z dalszego udziďu w postępowaniu o
udzielnię zamówienią w przypadku zlożenia przez osoby oświadczęnia o zaistnieniu
okolicarości, o których mowa w art. 56 ust. Ż i 3 ustawy, lub nie zlożenia przez niego
oświadczenia albo złożęnia oświadczenia niezgodnego z prawdą

d) vĺymacza terminy posiedzeń Komisji,
e) prowadzi posiedzenia Komisji,
f) rozdziela pomiędzy członków Komisji prace podejmowane w trybie roboczym, w Ęm w

początkowej fazie postępowania prrydziela określonym członkom Komisji zadania
związane z przygotowanięm dokumentów składających się na specyfikację warunków
zamówienia/ opisu potľzeb i wymagań,

g) podpisuje korespondencję oÍaz wnioski i propozycje nliązane zprowadzonym
postępowaĺriem, a będące w zakręsie pracy Komisji,

h) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
publiczľlego,

i) informuje KierownikaZamawiającego o pľoblemach rwiązanych z pracarni Komisji w toku
postępowania o udzięlenie zamówienia publicznego'

j) ľeprezentuje Komisję w wysĘpieniach zewnętrmych zazgodą Kieľownika Zamawiającego,
6) Sekretarz Komisji Przetargowej:

a) opľacowuje projekĘ wszystkich dokumentow przygotowywaľlych przez Komisję' w Ęm
między innymi: ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania
ofeľentów, rniany specyfikacji, informacji o wynikach postępowaĺria, pľotokołu
postępowania, itp.,

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

c) sporządza protokoły z przeprowadzonych postępowań o zamówieniach'
d) prowadzi ewidencję postępowań o udzielenie zamówienia i kompletuje dokumentację

zwięaną z postępowaĺliami,
e) aľchiwizuje dokumentację z postępowań'

7) Członek Komisji przetargowej:
a) bierzę c4ĺnny udział w pracach Komisji'
b) przygotowuj e oraz opracowuje powieľzone przez Przewodniczącego sprawy.

8) Dla skuteczności czynności podejmowanych przez Komisję wymagana jest obecność co
najmniej połowy jej członków, z wyjątkiem czynności otwaľcia ofert, gdzie wymąaĺra jest
obecnośó Komisji w pełnym składzie. W przypadku składu 3-osobowego wymagana jest
obecnośó dwóch członków.
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2. W szczególnych przypadkach Kierownik Zamawiającego może zlecić przepľowadzenię cďości
po stępowan ia na zew nątľz Spółki.

Rozdzial VI Pľzygotorvanie postępowania

s7

L Za przygotowaĺlie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówięnia odpowiada Prezes
ZarząÄu.

2. Podstawę wszczęcia postępowania stanowi Wniosek o wszczęcie postępowania sporząizony
odpowiednio według wzoru stanowiącego zalącznik nľ 2 do niniejszego Regulaminu (dla zamówień
o waľtości poniżej kwoĘ 130 000 zł albo według wzoru stanowiącego zalączniknľ 3 do niniejszego
Regulaminu (dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwota l30 000 zł), zaakceptowany
pľzez Kierownika Zamawiająsego.

3. Do wniosku o wszczęcie postępowaĺlia załącza się formularz szacowania wartości zamówienia
według wzoru stanowiącego zalącznik nľ 4 do niniejszego Regulaminu, zawierający szacunkową
wartość zamówienia ustďoną zgodnie z przepisarĺli ustawy.

4, Dla zamÓwień oŁącznej wartości wykazanej w rocznym planie zamówiei nie przekraczającej
2000 zł nie wymaga się sporządzenia Wniosku o wszczęcie postępowania. Zgoda na udzięlenie
takiego zamówienia vłyrażanajest poprzez akceptację notatki służbowej i zaŁączonym do niej
formulaĺzem szacowania waľtości zamówienia.

Rozdział YII Zamówienia sektoľowe

s8

1. Przepisy niniejszego rozđziału mają zastosowanię do zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane, będące zamówieniami sektoľowymi w ľozumieniu ustawy, których wartość przekracza
130 000 zł oraz jestmniejszaniżw1lrłżonaw złoĘch ľównowaľtość kwoty 428 000 euro dla đostaw
lub usług oraz kwoĘ 5 350 000 euro dla ľobót budowlaĺlych, aľanych dalej zamówięniami.

Ż. o udzięlenie zamówienia mogąubiegaó się Wykonawcy,l<tőrzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania upľawnień do wykonywania określonej dziďďności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadaĺlia;
Ż) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjďem tęchnicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaľlia

zamówienia;
4) sýuacji ekonomicznej i finaĺrsowej.

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

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowaw ust. 3.
6' Wykonawca możę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonywania zamówięnia, zdolnościach ťlnaĺlsowych lub ekonomicznych innych podmiotÓw,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnió zanawiającemu, iż będzie dysponować tymi zasobami w trakcie
realizasji zamówienią w szczegőlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązaĺrie Ęch
podmiotów do odđaĺlia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z llst. 6, odpowiada solidamie z
Wykonawcą za szkody Zamawiającego powstďe wskutek nieudostępnienia Ęch zasobów, chyba,
żę zanieudostępnianie zasobów nie ponosi winy.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
l) wykonawcę będącego osobą frzycnlą, którego prawomocnię skazano za przestępstwo:
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a) udziału w zorganizowanej grupie pľzestępczej albo rwiązkll mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodęksu karnego,

b) handlu ludŹmi, o którym mowa w art. l89a Kodeksu kamego,
c) o którym mowa w art. Ż28-Ż30a, art.ZĺlaKodeksu kamego lub w aľt' 46 lub aľt' 48 ustawy

z dniaŻS czemvca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania pľzestępstwa o charakteľze terrorysĘcznym, o którym mowa w art' 165a

Kodeksu kamego, lub przestępstwo udaľemniania lub utrudniaĺlia stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywaľlia ich pochođzenią o któryłn mowa w
art. Ż99 Kodeksu kamego,

e) o charakterze terrorystycn|ym, o którym mowaw art. 1l5 $ 20 Kodeksu kamego, lub
mające na celu popełnienie tego pľzestępstwą

Đ powierzenia wykonywania pracy mďoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czenvca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzozięmcom przebywającym wbrew przepisom naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769 oraz Z20Ż0 r. poz.2023),

g) przeciwko obrotowi gospodaĺczemu' o których mowa w art. Ż96-307 Kodeksu kamego,
przestępstwo oszustwa, o któryrm mowa w art. 286 Kodęksu kamego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów' o których mowa w alt. Ż70-277d Kodeksu
kamego, lub pľzestępstwo skaľbowe,

h) o któr5łn mowaw art.9ust. l i 3lubart. 10 ustawy zdnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywaĺlia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli uľzędującego członkajego organu zarząd,zającego lub nadzorczego' wspólnika społki w

spółce jawnej lub partneľskiej ďbo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokuľenta prawomocnie skazano zaprzestępstwo, o któryłn mowa
w pkt l;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczrą đecyzję administracyjną o
za\eganiu z uiszczęniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do ud,ziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofeľt
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społecme lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiązące porozumienie w sprawie spłaty
Ęch naleŹności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzió' na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca

zawarł z innymi wykonawcami poľozumienie mające na celu zakłócęnie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
l6lutego Ż007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlożyli odrębne ofęrty' oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenię do udziału w postępowaniu, chyba że wykel;żą, że
przygotowali te oferty lub wnioski nięzalężnię od siebie;

6) jeżeli, w pľzypadkach, o których mowa w art. 85 ust. l, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangużowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitďowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane Ęm zakłocenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzięlenie zamówienia.

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiająsy może wykluczyć również Wykonawcę:
l) który naruszył obowięki doĘczące płatności podatków, opłat lub składęk na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne' z wyjątkiem prz1ĺpadku, o którym mowa w ust' 8 pla 8.3' chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem tęrminu do składaĺlia wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu ďbo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatnoŚci
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecme lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub gľzywnami lub zawarł wiýąse porozumienie w sprawie spłaĘ tych nalezności;

2) który naruszył obowiązki w dziędzinie ochrony środowiska, pľawa socjďnego lub prawa pracy:
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a) będącego osobą ťtz1,cmąskazaĺrego prawomocnie zaprzestępstwo pľzeciwko środowisku,
o którym mowa w rozđziale XXII Kodeksu kamego lub za przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących ptacę zarobkową' o którym mowa w rozdzialę xxvIII
Kodeksu kamego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach pľawa
obcego,

b) będącego osobą ťlzyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykľoczenie pľzeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu' ograniczeniawolności lub karę grzywny,

c) wobec któľego wydaĺlo ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z prawa ochrony środowiską prawa pracy lub pľzepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą đecy zją kaľę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego oľganu zarządzającego lub nad,zorczego' wspólnika spďki w
spółce jawnej lub paľtneľskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandýowo-akcyjnej lub prokurenta pľawomocnie skazano za pÍzęstępstwo lub ukarano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarząd,za
likwidator lub sąd, zawarł ukłal z wierzycielami, którego đziałalnośc gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miej sca wszczęciatej procedury;

5) który w sposób zawiniony powaŹnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub razącego
niedbalstwa nie wykonď lub nięnalężycie wykonał zarnőwienie, co zarnawiający jest w staĺlie
wykazac za pomoaą stosownych dowodów;

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy PZp, którego nie można
skutecznie wyeliminowaó w inny sposób niżprzez wykluczenie wykonawcy;

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w zrracznym stopniu lub zakresie nie wykonď lub
nienależycie wykonď albo długotrwďe nienależycie wykonywď istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w spľawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadzĹło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowanią wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień zffiułu ľękojmi zawady;

8) który w w5miku zarnierzonego działania lub razącego niedbďstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziďu w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieó istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zarrlawiającego w postępowaĺriu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawió wymaganych podmiotowych śľodków dowodowych;

9) który bezprawnie wpływď lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował
pozyskaó lub pozyskď informacje poufrle, mogącę dać mu przewa5ę w postępowaĺliu o
udzielenie zamówienia;

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa pľzedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ nadecyzje podejmowaĺrę przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

10. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy napodstawie ust. 8 i 9, wskazuje podstawy
wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówięnia.

Il. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowaĺria o
udzielenie zamówienią podając uzasadnięnie faktyczne i prawne.

12. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13. Zamawiający może żądac od Wykonawcy dokumentów potwieľdzających spełnianie warunków

ldziałuw postępowaĺliu; wówczas wynogi te będzie zawierałaSWZ. W przypadku gdy Wykonawca
wykazując spełniaĺlie waĺunków polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą bľďy
udział w realizacji zamówienia Zamawiający może żądać: od Wykonawcy przedstawięnia w
odniesieniu do Ęch podmiotów dokumentów jakich Zamawiający żąda od Wykonawcy na
potwierdzenie spełniania warunków udziďu w postępowaniu; wówczas wymogi te będzie zawierać,
SWZ. Zamawiający może żądac od Wykonawców wszelkich dokumentów, które pozwolą na
dokonaĺlie oceny wiarygodności złożonej oferry oľÍlz oceny wiarygodności finaĺlsowej Wykonawcy,
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Zwłaszcza dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pľacy i Technologii z
dniaŻ3 grudnia 2020 r. (Dz. U. z20Ż0Í.,poz.2415).

14. Zanawiający wzywa Wykonawcow,ktorzy w określonym terminie nie złożyli w}.Ťnagŕulych przez
Zarrlawiającego oświadczęń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo ktorzy
złożyli wymagane przezZamawiającego oświadczenia lub dokumerrty,zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w :vqľzľraczonym terminie' chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzucęniu albo konieczne byłoby unieważlienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zarnawiającego oświadczęnia i dokumenĘ powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniaĺlie przez
oferowane dostawy' usługi lub roboty budowlane wymagan okľeślonych przez Zalnawiającego, nie
pćlźniej niź w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

|5. Zarnawiający wrytwa także, w wya]aczonym terminie, đo złożęnia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów Wykonawcy.

16. Wszelkie koszty zwięane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zanawiającego ponosi
Wykonawca.

se
Specyfikacja warunków zamówienia

1. Specyťrkację Warunkőw Zamowienia (SWZ) sporządza się dla zamówień sektorowych
Specyťrkacj a warunków zamówienia zawiera co najmniej :

l) nanwę (firmę) oraz adręs Zanawiającego,
2) tryb udzielenia zamówienia oľaz informację, że jest ono pľowadzone zgodnie z ,,Regulaminem

udzielania zamówień w Pľzedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.O..'',
3) opis przedmiotu zamówienią który nie powinien odnosić się do okľeślonego wyrobu lub źrődŁa

lub znaków towaľowych' patentów, rodzajów lub specyficznęgo pochodzenia, chyba że takie
odnięsienię jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publiczrego i został określony zakres
równoważności. Do opisu przedmiotu zamówienia Zanawiający stosuje nazwy i kody
określone we Wspólnym Słowniku Zarnowień,

4) opis części zamówienia, jeżeli Zarrlawiający dopuszcza składaĺrie ofet częściowych,
5) informację o możliwości złożęniaoferty wariantowej'
6) termin składania ofert,prąl czym termin nazŁożęnię 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 ogłoszenia' Termin 7, albo 14 dni biegnie od dnia następnego po dniu
upubliczrienia ogłoszenia, a koÍrczy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli konięc terminu
prz1,pada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, tęrmin upływa dnia następnego po
dniu lub dniach wolnych od pracy,

7) termin wykonania zamówienią
8) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania Ęch

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

spełnienia warunków udziďu w postępowaĺriu'
1 0) wymagania doĘczące wadium,
l l ) termin nĺĺ iązania ofertą,
1 2) opis sposobu przygotowywaĺria ofert,
l3)informacje o sposobie poľozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takżę wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami'

l4)miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
15)opis sposobu obliczenia ceny,
1ó)opis kryłeriów, którymi Zamawiający będzie się kierowď przy wyborze oferty, '\Nrazzpodaniem

maczeniaých kryłeľiów oľaz sposobu oceny ofeľt. Kryteria winny być sformułowane w sposób
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zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oľaz równego tľaktowania wykonawców, przy
czym:
a) kazde kryterium oceny ofeľt musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienią
b) kazde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i

precyzyjnie, tak żeby kużdy popľawnie poinformowany oferent, który dołoży należýej
staĺarrności, mógł interpľetowac je w jednakowy sposób,

c) wagi (znaczenie'1 poszczególnych kry'teriów powinny byó określone w sposób
umożliwiający wybóľ najkorzystniej szej ofeľty,

d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć własciwości wykonawcy' a w szczegolności jego
wiarygodności ekonomi czĺej, technicznej lub finansowej,

e) kryteria te powinny, co do zasady, określaó poza wymaganiami doĘczącymi ceny równięż
inne wymąania odnoszące się do pľzeđmiotu zamówienią takie jak np. jakość,
funkcjonalność, paĺametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczre, innowacyjne,
serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacj i,

1 7) wymagania doĘczące zabezpieczenia należýego wykonania umowy,
18) istotne dla stron postanowienią które zostaną wpľowadzone do treści zawięľanej umowy'

ogólne warunki umowy albo wzór umowy'
19) infoľmację o pľzewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zarrlawiający przewiduje

udzięlenie takich zamówień.
3. Zamawiający żąda wskazania przezWykonawcę w ofercie części zamówienia, któľej wykonanie

zarnięrza powierzyć podwykonawcom.
4. Zarĺlawiający moźę określió w specyfikacji warunków zarlowienia, która część zamówienia nie

może by c powierzona podwykonawcom.
5. Wykonawca możę zwrócić, się do Zarnawiającego o wyjaśnienie specyfikacji warunków

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocmie, chyba ze pľośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofeľt.
Zarrlawiający zamieści treść, zapytań wraz z wyjasnieniami,na stronie intemetowej Zamawiającego
bez ujawniaĺlia źrodła zapytania.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składaĺlia ofen zmienić
treśó SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zarnawiający zamieści na stronie intemetowej, na któĄ
udostępniarra j est specyťrkacj a.

7. Zanawiający przedŁuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SWZ jest niezbędny
dodatkowy czars na wpľowadzenie zmian w ofeľtach. Informację o przedłużeniu terminu składania
ofertZalnawiający zamieści na stľonie intemetowej, na któĘ udostępniana jest specyfikacja.

s10
Tľyby udzĺelania zamówĺeń sektorowych

Przy udzielaniu zamówień sektorowych stosuje się następujące tryby postępowań:
l) przetarg nieograniczony,
Ż) zanowienie z wolnej ręki.

s11
P rzetar g nĺeo gľan icz ony

|. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienią w którym w odpowiedzi na publicme
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składaó wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Ż. Zamawiający wszczyna postępowaĺlie w trybie przetaľgu nieograniczonego' zarnieszczając
ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Spółki.

3. W przypadku udzięlania zamowień współfinansowanych ze śľodków UE o szacunkowej waľtości
przekraczającej 50 Ęs. zł netto, Zanawiający dodatkowo zarlieszcza ogłoszenie w bazie
konkurencyjności na stronie www.bazakonkuręnc}'jnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

4. Zanawia1ący może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o
zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim, ponadto Zarrlawiająsy może również informować
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tęlęfonicznie, e-mail-owo lub pisemnie znanych mu Wykonawców o ogłoszonym postępowaĺriu o
udzielenie zamówienia.

5. ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 2, zawięraco najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres Zamawiająsego,
Ż) określenie trybu zamówienią
3) adľes stľony intemetowej, na któĘ zarnieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia,
4) okľeślęnie pľzedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosió się do określonego wyrobu lub

źrődła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficnrcgo pochodzenia, chyba że
takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony
zakľes równowazności.

5) opis części zamówienią jeżeli Zarnawiający dopuszcza składanię ofert częściowych,
6) tęrmin składaĺlia ofert,
7) infoľmację o możliwości złożeniaoferty wariantowej,
8) termin wykonania zamówienią
9) warunki udziďu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia Ęch

warunków,
l0) informację na temat wadium,
ll)kryteria oceny ofert i ich nlaczęnie, sformułowane w sposób zapewniający zachowanie

uczciwej konkurencj i oraz ľównego tľaktowania wykonawców,
12) miejsce i tęrmin składaĺria ofert,
l 3 ) termin nviązania ofeľtą,
14) informację o przewidywanych zamówięniach uzupełniających jeże|i Zamawiający przewiduje

udzielęnie takich zarnőw ięÍl.
6. Specyfikację warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na własnej stronie intemetowej od

dniawszczęcia postępowania do upływu terminu składania ofert.
7. Termin składania ofert nie moze być krótszy niż7 dni w przypadku dostaw i usług, a w przypadku

robót budowlanych nie krótszy nlż 14 dni od daty upublicznienia ogłoszenia. Termin 7, albo 14 dni
biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia ogłoszenia, akoÍrc4ł się z upływem ostatniego
dnia. Jeżeli koniec terminu prąĺpada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,

8. Wykonawca składa wraz z ofertą oświaúczenle o spełnieniu warunków uđzlału w postępowaniu, ajeżeli
Zanawiająsy ąda dokumentów potwierđzających spełnianie Ęch waĺunków, również te dokumenty.

9. Zarnawiająsy może żądać: od Wykonawców wniesienia wadium:
l) wadium wnosi się przed upływem tęrminu składania ofert,
2) Zanawiający określakwotę wadium w wysokości nie większej niż l,5 7o szacunkowej waľtości

zamówienią
3) jeżeli zanawiający dopuszcza składaĺlie ofert częściowych, określa kwotę wadium dlakużđej z

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

a) pieniądzu;'
b) gwaraĺlcjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielaĺlychprzez podmioĘ, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt Żustawy z

dnia 9 listopada 2000 ľ. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pľzedsiębiorczości (Dz.
U ' zŻ0Ż0 r' poz.299)'

5) wadium wnoszonę w pieniądzu wpłaca się pľzelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zanawiającego,

6) wadium wniesione w pieniądzu Zanawíająsy pľzechowuje na rachunku bankowym.
7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom nięzwłocznie po wyborze ofęrty

najkorzystniejszej lub unieważrieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybľana j ako naj korzystniej sza,

8) Wykonawcy, którego ofęľta została wybrana jako najkorzystniejszą Zamawiający zwrapa
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zab e zpie czenia nale żýego wykonania um owy' j e żeli j e go wni e sieni a żądano,
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9) Zaĺrlawiający zwtala niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem tęrminu składania ofet'

10) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,Zamawiający zwrasa je wrazzodsetkami wynikającymi
z umowy ľachunku bankowego, na którym było ono przechowywane' pomniejszone o koszty
pľowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienięzry na rachunęk
wskazany przez Wykonawcę'

1l) Zamawiająsy zatr4ĺmuje wadium wraz z odsętkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których żąÄano w wezwaniu,
pełnomocnictw, lisĘ podmiotów należących do tej samej grupy kapitďowej lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o któĘ mowa w $ l l ust. Ż9 pkt 3, co powodowďo brak
możliwości wybraĺlia oferty złożonej przezWykonawcę jako najkorzystniejszej,

12) Zanawiający zatrąĺmuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawcą którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania rrmowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenianależýego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publiczrego stďo się niemożliwe z prą]czyn

leżących po stronie Wykonawcy.
10. Wykonawca może złoĘc Ęlko jedną ofertę.
1l. ofertę składa się, pod rygorem nięwaŹności, w foľmie pisemnej.
l2. Treśó oferry musi odpowiadac treści specyfikacji warunków zamówienia.
13. Zamawiający może dopuśció możliwość złożęnia ofeĘ waĺiantowej , jeżeli cena nie jest jedynyn

kryterium wyboru.
14. Zarrlawiający może dopuścić mozliwość złożenía oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia

jest podzielny.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Wykonawcamoże złożyć, oferty częściowe na jedną lub

więcej części zamówięnia, chyba że Zanawiający określi maksymalnąliczbę części zamówienią na
które ofety częściowe może złożyó jeden Wykonawca.

16. Wykonawcamoże przed upływem teľminu do składania ofert, zrnienić lub wycofaó ofertę.
17. ofertę złożonąpo terminie zwraca się bez otwieľania'
18. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji.
19. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofoľtą Zamawiająsy może

zwrőcic się do Wykonawców o wyra:żenie zgody na przedłużenie tego terminu o ozÍ\aazony okres.
Wykonawc a mo żę s am odzi e ln i e p r ze dłużyó te rm in rw iązania o fertą.

20. odmowa wyľażenia zgody, o któĘ mowa w ust.19, nie powoduje utraty wadium.
ŻI. Przedłużęnie okresu związaniaofertąjest dopuszczalne Ęlko z jednoczesnym przedłużeniem okręsu

wazności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwę, z wniesieniem nowego wadium naprzedłużony
okres związania ofeľtą. Jeżeli przedŁużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyboľze
oferry najkorzystniejszej, obowiąek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyc4ĺ
j edynie Wykonawcy, którego oferta zostaŁa wybrana j ako naj korzystniej sza.

2Ż. Bieg terminu związaniaofertą Íozpoczyna się wraz z upłyrvem terminu składaľria ofęrt.
23. Z zawartością ofeľt nię można zapoznac się przed upływem terminu otwarcia ofert'
24. oĺrłarcie ofęľt jest jawne i następuje bezpośrednio po upływię terminu do ich składanią z tym że

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwaľcia.
25' Bezpośrednio przed otwarciem ofęrt Zamawiający podaje kwotę, jaką zanierza przeznacąĺc na

sfinansowanie zamówienia.
Ż6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców' a takze informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okľesu gwaraľlcji i warunków ýatności zawaľtych
w ofertach.

Ż7. Informacje, o których mowa w ust. 25 i 26, przekanlje się niezwłoczrie Wykonawcom' którzy nie
byli obecni pľzy otwaľciu ofert, na ich wniosek.

28. w toku badania i oceny ofert Zarnawiający może żądac od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treścj złożonych ofeľt.

29. Zamauĺiający poprawia w tekście oferty:
l) oczywiste omyłki pisarskie'
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) innę omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienią nie powodujące istotnych zľrrian w tľeści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona.

30. Zanawiający odrzuca ofbľtę, jeżeli:
l) jejtľeśónieodpowiadatreścispecyfikacjiistotnychwarunkówzamówieniazzxtrzężeniemust.

29 pkt3;
Ż) jej złożęnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zlvďczaniu

nieuczciwej konkurencj i,
3) zawięrarużąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udzialu w postępowaĺriu o udzięlenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
5) zawiera błędy w obliczaĺliu ceny, z zastrzeżenięm ust. 29 pkt2;
6) Wykonawca w terminię 3 dni od dnia otrzym ania zaułiadomięnia nie zgodzi się na poprawienie

omyłki, o któręJ mowa powyżej ust. 29 punkt 3,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3l. Iężeli cena oferty wydaje się raząco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zanawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższao 30 Yo od wartości zamówienia lub średniej aryftneĘcznej cen wszystkich
złożonych ofert, Zamawiający zvvÍaca się o udzielenie wyjaśnień, w Ęm zŁożenie dowodów,
doĘczących elemęntów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) zarządzaniaprocesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2) wybraĺlych ľozwiązań techniczrych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo

zvłiązanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlaĺrych oferowaĺlychprzez wykonawcę;
4) zgodności zprzepisarti dotyczącymi kosztów pÍacy' których waľtość przyjętado ustalenia ceny

nie może być niższa od minimďnego wynagrodzenia za pras,ę albo minimďnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z đnia I0 puździemĹka 2002 r' o
minimalnym w1magrodzeniu zapracę (Dz. U. z20I8 r. poz.2177 oraz z20I9 r. poz. 1564) lub
przepisów odrębnych właściwych dla spľaw, z którymi związanejest ľeďizowane zamówienie;

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o poĘpowaĺriu w sprawach dotyczących pomocy
publicmej;

6) zgodności z przepisarli z zakresu prawa pracy i zaberyieczenia społecznego' obowiązującymi
w miejscu, w którym reďizowane jest zamówienie;

7) zgodności z przepisarli z zakresu ochľony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia

podwykonawcy,
32. obowiązek wykazaľlią że ofertanie zwiera rtżąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
33. Zarnawiający zawiadarnia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofeľt, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.
34. Zamawiający wybiera ofertę najkoľzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofeľt określonych w

specyfikacji warunków zamówienia.
35. Kry4eńami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienią

w szczególności jakośó, funkcjonalność, parametry techniczre, aspekty środowiskowe, społeczne ,
innowacyj ne, serwis termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacj i.

36. Jężeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej zuwąi nato, że dwie lub więcej ofeľt przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofęrt,Zamawiający spośľód tych ofert wybiera ofertę
zniższąceną.

37 ' Iężęli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryteľium oceny ofeľt jest cena'
nie można dokonać wyboru ofeľty najkorzystniejszej zs wzg|ędu na to, że zostały złożone ofeľty o
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, ktőrzy złożyli te oferty' do zlożenia w
terminie określonym przez Zamawiaj ącego ofeľt dodatkowych.
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38. Wykonawcy składając ofęrty dodatkowe, nie mogą zaofęrowac cen wyższych niż zaofęrowane w
złożonych ofęrtach.

39' o wyborze najkorzystniejszej ofeľly Zanawiający zawiadarrtia, Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielęnie zamówienia. W przypadku gdy najkoľzystniejsza oferta złożona zostaŁafaksem lub drogą
ęlektronicmą, Zalrlawiająsy może żąAać: jej potwierdzenia w formie pisemnej.

40. Zarĺlawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia' jeżeli:
l) nię złożono żadnej ofety niepodlegającej odrzuceniu,
2) cenanajkorzystniejszej oferty lub ofęrtaz najniższącenąprzewyższakwotę, ktőrąZarnawiający

zanierzaprzemacąĺó na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może aľiększyó
te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) w przypadku gdy zostďy złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zĺniana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leĘ w interesie Zarnawiającęgo, czego nie można było wcześniej
ptzewidzieć,,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegaj ącej unieważnieniu umowy w spľawie zamówięnia publicznego.

4l. o uniewaźnieniu postępowania Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, któľzy złożyli
oferty w postępowaniu. Zamawiający możę zastľzec w specyfikacji, że nie będzie podawać przyczyn
unięwaźnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

42. Jężeli Zanawiający dopuści możliwośó składaĺlia ofet częściowych, do unieważnienia w części
postępowania ww. regulacje stosuje się odpowiednio'

43. w pľzypadku unieważnienia postępowania o udzielęnie zamówienia Wykonawcom' którzy złoży|i
oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym również
kosztów pľzygotowania ofeľty.

44' Zarnawiający zawieraumowę w sprawie zamówienia po przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia
o wyboľze ofefty, wterminie nie kľótszymniżZdni od dniaprzękazanlazawiadomieniao wyboľze ofety.

45. Jeżęli Wykonawca, któľego ofęrta została wybraĺra, uchyla się ođ zawarcia umowy w sprawie
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczęnia należýego wykonania umowy'
Zarnaw iaj ąsy wyb iera ofeľtę naj ko r zy stniej szą spo śró d po zo stałych ofe rt.

46. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie umllana za
najkoľzystniejszą, przed podpisanięm umowy o rea|izację zamówienią są zobowiązaĺri dostaľczyć
Zamawiającemu stosowną umowę ľegulującą współpracę zawierającą w swej treści co najmniej
następuj ące postanowi en ia:
1) określęnie celu gospodarczego,
Ż) określenie, l<tőry z podmiotów jest upowďŹniony do występowaĺria w imieniu pozostďych przy

re alizacji zam ówi eni a,
3) oznaczenię czasu tnvaĺlia współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie

obejmującego min okľes realizacji przedmiotu zamówieniaorazgwarancji i rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

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

48. Informacja o wyniku postępowania powinna zawięrac co najmniej nźLzwę wybranego wykonawcy.
Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy
protokołu postępowania o udzielęnie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących
taj emnicę pľzedsiębiofstwa.

s12
Zamőwienie z wolnej ľękĺ

1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielęnia zamőwienia, w ktorym Zamawiająsy udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą na podstawie wysłanego do Wykonawcy
zaproszenia do negocj acj i i protokďu z negocjasji.

Ż. Zarĺawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
następuj ących okoliczności :
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l) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą byó świadczone tylko przez jednego wykonawcę z
prry cryln o obiektywnym charakteľze,

2) w prowadzonych kolejno dwóch postępowaĺliach o udzielenie zamówienią w trybie przetargu
nieograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie ofeľry zostały odrzuconę ze
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostďy w istotny sposób zmienione;

3) w przypadku udzielaĺlia doĘchczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącnie 50o/o

waľtości ľealizowanego zamówienią jeżeli:
a) z przlczyn technicznych lub gospodarcry,ch oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymąałoby poniesienia niewspółmiemie wysokich kosztów
lub

b) wykonanie zamówienia podsüawowego jest uza|eimione od wykonaľlia zamówienia
dodatkowego;

4) w przypadku uđzielania doĘchczasowemu wykonawcy dostaw zamówień dodatkowych'
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącmie 20% wartości
realizowanego zamówienia, których wykonanie jest związane z działalnością sektorową
zamawiającego

5) w przypadku udzielenia, w okręsie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług, dostaw lub ľobót budowlanych zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50Yo waľtości zamówienia podstawowego i
polegających napowtőrzeniu tego samego rodzaja zatnőwień, jeżeli zamőwienie podstawowe
zostało udzielone w trybie przetargu ĺieograniczonego' a zamówięnie uzupełniające było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ dla zamówienia podstawowego i jest
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowęgo;

6) Kierownik Zarnalniająsego vĺyraz1l zgodę na udzielenie zamówienia w Ęm trybie po uprzednim
wysĘpieniu z pisemnym uzasadnionym wnioskiem w ým zakresie;

7) ze względu na wyjątkową s}.ruację wymagane jest pilne wykonaĺrie zamówienią w tym w
przypadku wystąpienia awarii' o jakiej mowa w $ 2 pkt 21 Regulaminu,

8) z innych przyczyn niż wymienione w pl<t l-7 , jeżeli ze względu na szczegőlne okoliczności jest
to uzasadnione ważnym interesęm Zamawiającego.

$13
Umowy w spľawach zamówień sektorowych o waľtoścĺ szacunkowej ľównej lub

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 zł i jednocześnie
nĺe przekľaczającej wyľażonej w złotych ľównowartoścĺ kwoty 428 000 euľo dla

dostaw lub usług oľaz kwoty 5 350 000 euľo dla robót budowlanych

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

2. Umowa wymaga' pod rygoľem nieważlości, zachowania formy pisemnej.
3. Zakres świadczeniaWykonawcy wynikający z umowyjesttożsamy z jego zobowiązaniem zawaľtym

w ofercię i warunkami przedstawionymi w SWZ.
4. Dopuszcza się możliwość dokonywaĺria zmian w postanowieniach zawieranej umowy, jeżeli

wprowadzenie takich nnían przewidział Zamawiający w ogłoszęniu o zamówieniu lub w
specyfikacji warunków zamówienia i określił warunki takiej zrniany, albo jeżeli konieczrośó
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub zmiany tę są korzystne dla Zanawiającego. w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE, możliwe jest dokonywaĺlie istotnych zmian postanowień
zawartej umowy' tylko i wyłącznie w sytuacjach i na waľunkach określonych przez IP/IZ w
stosownych dokumentach (np. Wytycmych w zakľesie kwalifikowďności wydatków w ramach
konkretnego programu operacyjnego).

5. Zmiana umowy dokonana znaruszęnięm przepisu ust' 4 jest nieważna.
6. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłużs4ĺ niż 4lata.
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7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiającego, czego nie moina było przewidzięc w chwili zawarcia umowy'
Zamawiający może odsĘpió od umowy w terminie 30 dni od powzięeia wiadomości o tych
okoliczrościach.

8' W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądac wyłąsznie wynąrodzęnia
należnego ztytulu wykonania części umowy.

9. Zanawiający może żądac od Wykonawcy zabeąieczenianaIeżýego wykonania umowy, zwanęgo
dal ej zab ezpi ecz en i em .

l0. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z ýĺułu niewykonania lub nienależýego wykonania
umowy.

I1. Zabezpięczenie może być wnoszonę według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następuj ących formach :

l) pieniądzu' przelewem na rachunek Zamawiającego,
Ż) poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiryanie kasy jest zawszę zobowiązaniem pienięźnym;
3) gwaľancjach bankowych;
4\ gwaraĺlcjach ubezpieczeĺiowych;
5) poręczeniach udzielanychprzez podmioty' o których mowa w art' 6b ust' 5 pkt 2 ustawy zđnia

9 listopada 2000 r. o utworzęniu Polskiej Agencji Roaľoju Przedsiębiorczości.
12. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiaj ącego.
l3. w pľzypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazió zgodę na zaliczęnie kwoty

wadium na p o c zet zab e zpie c zenia.
14. wtrakcie ľealizacji umowyWykonawcamoże dokonać złniany foľmy zabezpieczenianajednąlub

kilka form, o których mowa w ust. 11.
15. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zaphowaniem ciągłości zaberyieczenia i bez

zmniej szenia j ego wysokości.
16. Wysokośc zabezpięczęniaustala się w stosunku procentowym do ceny cďkowitej podaĺlej w ofeľcię

wynikającej Z umowy.
17. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekĺaczającej 5Yo ceny całkowitej podanej w

ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązaniazamawiającego wynikającego
z umowy. Zabezpieczenie można ustalió w wysokości większej niż określona w zdaniu
pierwszym, nie większej jednak niz l0o/o ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy'
jeżelijest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka rwiązanego z
realizacjązamówienia, co zamawiający opisał w SWZ ..

I8' Zarnawiający zwÍaca zaberyieczenie nďeĄrtego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonaĺria zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleĘcie wykonane.

19' Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczęn z t7Úúu rękojmi za wady nię może przekraczaś,
3 0% wysok ości zabezpięczenia.

Ż0. Kwota, o któĘ mowa w ust. 19, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
zawady.

Rozdział VIII Zamćxienia o waľtoŚci szacunkowej nie pľzekľaczającej
wyľażonej w złotych ľĺĺwnowaľtoŚci 130 000 zł netto

s14
Tryby udzĺelania zamówĺeń o wartoścÍ szacunkowej nie przekraczającej wyľażonej

w złotych równowartoścĺ 130 000 zł netto

Przy uđzielaniu zamówień o waĺtości szacunkowej nie przekľaczającej wyrażonej w złoĘch
ľównowartości l30 000 zł a wynoszących minimum 20 tys. zł stosuje się następujące tryby:
I) rozeznanie rynku,
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2) zapytanie ofeľtowe'
3) zamówienię w drodze negocjacji z jednym Wykonawcą.

s1s
Rozeznanie rynku

1. Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o szacunkowej wartości od 20 Ęs. zł do 50

Ęs' zł włączrie' Rozezranie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota
budowlana zostaławykonana po cenie nie wyŹszej niż cena rynkowa.

2. W celu dokonania rozęmania rynku Zamawiający umieszczaogłoszenie o zamówieniu na własnej
stronie internetowej ,bądźteż wysyła ogłoszenie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,
zapraszając do składania ofert.

3. W celu udokumentowaĺlią że zamőwięnie zostďo wykonaĺre po cenie nie wyższej niż cena rynkowa
Zanawiający winien' poza wydrukiem ogłoszęnia zarnięszczonego na stronie intemetowej lub
ogłoszenia wysłaĺlego do trzech potencjalnych wykonawców (wľaz z potwierdzeniem wysłania),
dysponowaó wszystkimi zło żonymi ofertami.

4. Wymóg udokumentowaĺlia zostanie spełniony' gdy zostaną złożone co najmniej dwie ważle ofeľľy.
5. Jężeli w odpowiedzi na zanieszczonę na stronie intemetowej ogłoszenie o zamówienil złożona

zostanie tylko jednawuinaofęrta,wówczas naleĘ uzupełnić udokumentowaľlie o ofertę pochodzącą
z innego źrődła (np. wydruk zę stron intemetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruk z e-
mail z informacją na tęmat ceny za okľeślony towar/usługę). Jędna oferta nie jest wystarczająca dla
udokumentowania, że zamőwienie zostďo wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, przy
czym oferta niezgodna z ogłoszeniem nie staĺrowi oferty waźnej.

6. Ieżeli w odpowiedzi na zarieszczone na stľonie intemetowej ogłoszenie o zamówieniu lub
skierowanie ogłoszenia do minimum trzech potencjalnych wykonawców nie otrzymano 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 informacją na temat ceny Za
określony towar/usługę.

7. Notatka potwierdzającaprzeprowadzęnie rozmów telefonicmych z potencjďnymi wykonawcami,
nie będzie UzÍlawana za udokumęntowarrie ľozeznania r5mku.

sr6
Zapytanie ofeľtowe

I. Zapýanię ofertowe przeprowadza się w pľzypadku zamówień o szacunkowej waľtości
przekraczającej 50 tys. złlęcz nie wyższej niż 130 000 zł..

2. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający upublicznia zapytaniena
własnej stronie intemetowej oraz, w przypadku zamówień współfinaľlsowanych zę środków UE,
zarĺlięszcza je w bazie konkuľencyjności na stronie
www.bazakonkuręncyjnosci.funduszeęuľopejskię.gov.pl, kierując je do nieogľaniczonej liczby
Wykonawców.

3. W przypadku zamówień współfinansowanych zę śľodków UE, jeśli Zarĺlawiający, ze względu na
specyfikę pĄektu, przepľowadzazapýanie ofertowe pľzed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
w celu w upublicznienia zapytania ofeľtowego powinien wysłaó zapýanie ofeľtowe do co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców' o ile na rynku istnieje co najmniej tľzech potencjalnych
wykonawców danego zamówienia oľaz upublicznic to zapytanie co najmniej na własnej stľonie
internetowej.

4. Upublicmienie ząýania ofertowego w sposób opisaĺly w ust. 2 -3 omaczawszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publiczrego.

5. osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności zvłiązane z procedurąwyboru wykonawcy,
w tym biorące ldział w procesie oceny ofert, nie mogą byó powiązaĺre osobowo lub kapitďowo z
wykonawcami,l<tórzy złożyli oferty. Powinny to byó osoby bezstľonne i obiektywne.

6. Przęz powiązaĺria kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zarrĺawiającym lub osobami upowa:źnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zaĺrlauliającego
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lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczegőlności na:
l) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spďki osobowej,
z) posiadaniu co najmniej l}%oudziałőw lub akcji' o ile niżsry pľóg nie wynika z p.ľzepisiw prawą

aw pr4,padku zamówień wspołfinansowanych ze środków UE nie zostď określony ptzezlZ
w wyĘcznych programowych,

3) pełnieniu funkcji członkaorganu nad,zorczegolub zarząAzajpęEo, prokurenĘ pełnomocnika,
4) pozostawaniu w zrviązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

pľostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocmej
lub w stosunku pľzysposobienia, opieki lub kuratęli.

7. Zapýanie ofertowę sporządza się według wzoru staĺrowiącego załącznik nľ 5 do niniejszego
Regulaminu . Zapytanie zawiera co najmniej :

1) opis przedmiotu zamówienia publicmlęgo, który nie powinien odnosić się do określonego
wyľobu lub źrodła lub anaków towaľowych, patentów, rodzajőw lub specyficzrego
pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia
publicznego i zostaŁ określony zakres równoważności. Do opisu pľzedmiotu zamówienia
Zarĺlawiający stosuje nazw1ĺ i kody okręślone we Wspólnym Słowniku Zamówień

2) kryteria oceny oferty' sformułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równego tľaktowania wykonawcow, przy czym:
a) kazde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego pľzedmiotu zamówienią
b) każde kryteľium (i opis jego stosowaĺlia) musi być sformułowane jednoznacznie i

precyzyjnie, tak teby kużdy popľawnie poinformowaĺry oferent, który dołoży należýej
staranności' mógł interpretować je w jednakowy sposób,

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny byó określone w sposób
um ozliwi aj ący wyb óľ naj ko rzy stni ej szej ofe rty'

d) kryteria ocęny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy' aw szczegolności jego
wiarygodności ekonomi cmej, technicznej lub fi nansowej,

e) kryteriate powinny, co do zasady, określać pozav{Wa5ieniami doĘcząsymi ceny również
inne wymąania odnoszące się do pľzedmiotu zamówienią takie jak np. jakośó,
funkcjonalność, paľametry techniczne, aspekty śľodowiskowe, społeczne, innowacyjne,
serwi s, term in wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacj i ;

3) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty,

4) opis sposobuprzyznawania punktacji za spełnienie daĺrego kryterium oceny oferty,
5) termin składaĺlia ofert,przy czym termin nazłożenię oferty wynosi w przypadku dostaw i usług

nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty
upubliczrienia zapytania ofeľtowego. Termin 7, albo 14 dni biegnie od dnia następnego po dniu
upublicznienia zapytania ofertowego, akoŕlc4ĺ się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec
terminu przypadanasobotę lub dzień ustawowo wolny od pľacy, termin upływadnianastępnego
po dniu lub dniach wolnych od pľacy'

6) termin zvłiązaniaofertą
7) termin reahzacji umowy,
8) określenię warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku pľzeprowadzonęgo

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego' o ile pľzewiduje się możliwość zl;niany
takiej umowy,

9) infoľmację o możliwości składania ofet częściowych, o ile Zamavłiający taką możliwość
przewiduje,

10) informację o planowanych zamówieniach uzupełniających na usługi lub roboty budowlaĺre' o
ile zamawiająsy przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

8. Dodatkowo Zamawiający może określió w zapýaniu ofertowym warunki udziďu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywaĺlia oceny ich spełniania z zastrzeżeniem, że
określane są one w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienią zapewniający zachowanie
uczciwej, konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zarĺlawiający nie może formułowaó
warunków przewyższających wymagaĺria wystarczająse do należýego wykonania zamówienia.
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9. W prą,piadku określenia w zapýaniu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca oświadcza
w ofercie, iż spełnia okľeślonę warunki, a jeżeli Zanawiający żąda dokumentów potwierdzających
spełniaĺrie tych warunk ow, załącza wymagane dokumenĘ.

10' Zapytanie ofeľtowe możę zostać zmięnione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym
w zapýaniu ofertowym. W takim przypadku Zarnawiający w opublikowanyĺn zapytaniu ofeľtowym
uwzględni informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać, co najmniej: datę upublicznienia
zmienianego zapýaniaofeľtowego atakże opis dokonanych zmian' Zamawiający przedłużatermin
składaniaofert o czas niezbędny do wprowadzeniamianw ofertach, jeżeli jestto konieczre zuwąi
na zakres wpľowadzonych zmian.

l1. Kużdy z Wykonawców możę złoĘć, 1 ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, któĘ nie może
zmienió. Wszelkie negocjacje w sprawie ceny są niedopuszczďne.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofeľt, zmienić lub wycofać ofertę.
13. Zarnawiający może dopuścić składanie ofet faksem lub elektronicznie.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
15 . Zarĺlawiający nie dopuszc za możliwości złożęnia oferty wariantowej '
16. ofeľta złożonapo terminie nie podlega roąatrzeniu.
17. Wykonawca jest nvięany ofertą do upływu terminu określonego w zapýaniu. Bieg tęrminu

nxĺiązania ofeľtą roryocryrna się wraz z upływem terminu składania ofert.
l8' w uzasadnionych pr4ĺpadkach przed upływem terminu nviązania ofertą Zamawiający może

zwrocić się do Wykonawców o wynľżenie zgody naprzedłużenie tego terminu o oĺlĺ:raczony okres.
19. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
2a. Z otwaľcia ofertZamawiający sporządzapisemnąinformację zawieĄącąnazwy (firmy) oraz adresy

Wykonawców, atakże informacje doĘczące ceny i innych kryteriów oceny ofert,
2l. w toku badania i oceny ofert Zanawiający może żąd,ać, od Wykonawców wyjaśnień doĘczących

treści zło żonych ofert.
2Ż. w toku postępowaĺria Zarnawiający może wenvac Wykonawców,ktőrzy nie złożyli wymąaĺrych

dokumentów lub złoĘli dokumenĘ zawierające błędy do ich złożęnia.
23. Zarnawiający popľawia w tękście ofert:

l) oczywiste omyłki pisarskie'
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapýaniem' nie powodujące istotnych zmiarr

w tľęści ofety - nieruĺłocznie zawiadamiając o Ęm wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

Ż4. Zanawiający odrzuca ofertę' jeżeli
l) jej treść nie odpowiada treści zapýania zastrzeżeniem ust. 23 pkt 3,
2) zawieraomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem ust.23 pkt 2,
3) jest nięważla na podstawie odrębnych przepisów.

25' Zarnawiający wybiera ofeľtę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w
postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapýaniu ofeľtowym kryteria oceny.

26. Jężeli nie moźna dokonaó wyboru oferty najkoľzystniejszej ze względu nato' że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie (a cena jest jedynym kryteľium), Zalnawiający wzywaWykonawców,
którzy złoĘli te ofeĄ, do złożenia w terminie okľeślonym przez Zamawiającego ofet
dodatkowych.

Ż7 . Ieże|i nie mozĺla wybľać ofeľty najkorzystniejszej zuwąi nato, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteľiów oceny ofeľt,Zarĺlawiający wybiera ofertę znajniższąceną, a
jeżeli zostały zŁożone ofęrby o takiej samej cenie,Zarrlawiający wzywawykonawców,ktorzy złoĘli
te oferty, do złożęnia określonym w terminię ofert dodatkowych.

28. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaaferować cen wyższych niż zaoferowane w
zło żony ch pierwotni e ofę rtach.

29. o wyborze oferty Zamawiający zawiadartianięzwłocznie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
Wykonawców, ktorzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wykonawca który złożył
najkoľzystniejszą ofeľtę infoľmowany jest także o miejscu i terminie podpisaĺlia umowy.

30. Zanawiający unięwaźnia postępowaĺlie o udzielenie zamówi enia, jeżelri:

l) nię złożono co najmniej 1 ofeĘ nie podlegającej odrzuceniu,
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z) gdy w postępowaĺliu zostďy złożone ofeľty dodatkowe o takiej samej cenie,
3) wystąpiła istotna aniana okoliczności powodującą że pľowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zaryawia1ącego' czego nie można było wcześniej
przewidziec,

4) postępowaĺrie obaľczone jest wadą uniemożliwiająę zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia,

5) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, |<torąZarnawiający zarnierzaprzeznaczyc na
sfinaĺlsowanie zamówienią chyba że Zarĺlawiający może zwiększyó tę kwotę,

6) jest nieweľźna na podstawie odľębnych przepisów.
3I. Zarĺlawiający możę zastrzec w zapýaĺliu, że nie będzie podawď pÍąrczyn unieważnienia

postępowania o udzielenie zamówienia.
32. w przypadku unieważlięnia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom,któr4ĺ złoĘli

oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w Ęm również
kosztów przygotowaĺlia ofeľty.

33. Jeżeli Wykonawcą którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia Zamawiający wybieľa ofeľtę najkorzystniejszą spośľód pozostałych ofeľt.

3 4. Z przeprowadzonego postępow ania Zamawiający sporządza protokół
35' Protokół zawięľaco najmniej:

1) informację o sposobie upubliczrienia zapytarlia ofertowego,
2) wykaz ofert' lĺÍóre wpłyręły w odpowiedzi na zapytanie ofeľtowe, wraz ze wskazaniem daty

wpłynięcia ofeĘ do Zanawiającego'
3) infoľmację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takię

warunki były stawiane,
4) informację o wąach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych

kryteriów oceny i sposobie prryĺznawaÍlia punktacji poszczególnym wykonawcom zaspełnienie
danego kry4eľium,

5) wskazaĺlie wybranej oferty wÍaz z uzasadnieniem wyboru,
6) datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego,
7) następujące załąszniki:

a) potwieľđzenie upubl icznięnia zapýania ofeľtowego,
b) zŁożone ofeľty'
c) oświadczenie/a o braku powiązaĺr z wykonawcani,l<tőrąl złoĘli oferty, podpisane przez

osoby wykonujące w imieniu Zamawiającogo czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.

36. Zanawiający upublicznia informację o wyniku postępowania się w taki sam sposób, w jaki zostało
upubliczrione zapytanie ofertowe' W przypadku upubliczľlienia zapýania ofertowego polegającego
na wysłaniu zapytaniaofeľtowego do co najmniej tľzech potencjalnych wykonawców, informację o
wyniku p o step owan ia pr ze syła si ę do wykonawcó w, któr zy zło żyli oferty.

37. Informacja o wyniku postępowania powinna zaułierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy.
Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy
pľotokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących
taj emnicę przedsiębiorstwa.

s17
Zamówienie w dľodze negocjacji z jednym Wykonawcą

1. Zanowienia w drodze negocjacji z jednym Wykonawcą przeprowadza się w pľzypadku zamówień
o szacunkowej wartości od 20 tys. zj do 50 tys. zł

Ż. Zamőwienie w dľodze negocjacji z jednym Wykonawcą to tryb udzięlenia zamówienią w którym
Zanawiający udziela zamówienia po negocjacjach prowadzonych z jednym Wykonawcą na
podstawie wysłaĺrego Wykonawcy zaproszenia do negocjacji i protokďu z przęprowadzonych
negocjacji.

3. Zanawiający może udzielió zamówienia w drodzę negocjacji z jednym Wykonawcą gdy dostawy,
usługi lub roboĘ budowlane będące przedmiotem zamówięnia mogą być świadczone Ę|ko przez
jednego wykonawcę zprzyczyn o obiektywn5rm charakterze.
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s18
Umowy w sprawach zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej

wyľażonej w złotych ľównowartości kwoĘ 130 000 zł

1. Do umów w sprawach zamówień o waľtości nie przekraczającej równowartości wyľażonej w złoĘch
kwoty l30 000 zl, rwanych dalej umowami, stosuje się przepisy Kodęksu Cywilnego.

2. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej z zastrzężeniem ust.3.
3. Wymóg zawarcia umowy w formię pisemnej nie dotyczy zamówień o wartości od 20 tys. zł' do 50

Ęs. zł netto' W takimprrypadku wystaľczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o
fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o ľównowaźnej wartości dowodowej.

4. W przypadku, gdy wybrarry wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zaĺĺlawiający może podpisać
umowę z kolejnym wykonawcą' który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskď kolejną
najvĺy ższą liczbę punktów.

5' W przypadku zamówień finaĺrsowanych ze środków własnych, dopuszcza się dokonywanie znian
umowy' jezeli wprowadzenię takich zmian wynika z okolicności, których nie można było
przewidzieć, w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

6. W przypadku zamówień współfinaĺrsowanych ze środków UE, możliwe jest dokonywanie istotnych
zĺnian postanowień zawartej umowy' tylko i wyłączrie w sytuacjach i na waĺunkach określonych
przezIP/IZ w stosownych dokumentach (np' Wytycznych w zakresie kwďifikowalności wydatków
w ramach konkretnego progftrmu operacyjnego).

Rozdział IX Dokumento\ľanie postępowań

sle
l . Wszelka w}'tworzona w trakcię postępowania dokumentacją jak np. zapytanie ofertowe' zaproszenie

do negocjacji, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenĘ i
infoľmacje składane przez Zarrlawiająsego i Wykonawców w sprawie zamówięnia, korespondencja
z Wykonawcami stanowią đokument ację z przeprowadzonego postępowania.

Ż. ZamawiającY przechowuje dokumentacje z postępowania o udzielęnię zamówienia przez okres co
najmniej 4 lat, jeżeli z innych przepisów nie wynika obowiązek dłuższego pľzechowywania
dokumentacji z postępowania. W przypadku zamówień współfinansowanych zę środków UE
dokumentacja przechowywana jest nie krócej niżprzez okres 3 lat od zamknięcia Programu.

Rozdział X Postanowienia końcowe

W przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE, pierwszeństwo nad
postaĺrowieniami niniejszego Regulaminu mają WyĘczne Insty|ucji Zarządzającej Programem
opeľacyjnym w ramach którego współfinansowaľle jest zamówienie'

CZĘŚĆ II ZAŁĄCZNIKI

l. Wzóľ rocznego planu zamówień.
Ż. Wzór wniosku w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publiczrego o wartości

ponizej kwoty l30 000 zł
3. Wzőr wniosku w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicmęgo, którego

waľtość jest ľówna lub przekracza kwotę l30 000 zł.
4. W zór formularza szacowania waľtości zamówienia'
5. Wzór zapytaniaofertowego.
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PLAN UDZIELANIA ZAMÓwmŃ NA RoK........

PLAN ZAKUPÓw l wyołrrow o wartości do 130 000 zł
na ľok .......................

ľr,łľ złľĺÓwmŃ ľunĺrcZNCH o wartości powyżej 130 000 zl
na rok.......................

Załączniknr l
do Regulaminu udzielania zam więti
w Pľzedsiębiorstwie Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.

Spoľządził:

Data i podpis

Zatwierdził.

Pľzrwidywany tryb udzielenia
am wienia

Wartość zamĺĺwienia w zlotych brutto

6

Szacunkowa wartość zam wienia w
złotych

5

szacunkowa wartość zam wienia w
euro

4

Grupa wg
słownika CPV

3

Razem

Przedmiot zamĺíwienia (opis

ogĺĎlny)

)

Lp.

I
I

2

3

4

PrzewidlYany tryb udzielenia
zamr wienia

Wartość zam wienia w zlotych brutto

6

Szacunkowa wartość zam wienia w
zlołch

5

Szacunkowa wartość zamĺíwienia w
euľo

4

Grupa wg
slownika CPV

3

Razem

Puedmiot zám wienia (opis
og lny)

1

Lp.

I
I

2

3

4

Data i podpis





Załączniknr 2 do
do Regulaminu udzielania zamówień
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych
BodzenĘn Sp. z o.o'

łĺ/nio s ek o w Szczęcie postęp ow aniű
dla zumówień o waľtości poniżej kwoty 130 000 zł

W związku z konięczrością udzielenia zamówienia pt.

(nazwa zamówienia)

wnioskuję o wszczęcie postępowaľria publiczrego dla zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł
ustawy leczvĺyższej niż 2 000,00 złnetto.

W związku z powyżsrym informuję, że przedmiotowę zamówięnię chaĺakteryZulję się następującymi

parametrami:

].. Szacunkowa waľtośó zamówienia:

1) weuro . (netto),

Ż) w złoĘch (netto).

2. Rodzaj zamówięnia: ľoboý budowalne/usługi/dostawy

3. Przedmiot zamówienia :

4. Termin ľealizacji

5. Proponowany tryb udzięlenia zamówienia zgodny z Regulaminem udzielania zamówień

6. Warunki' jakie powinien spełniać wykonawca f eśli doĘczy)

7. DokumenĘ żądane od wykonawcy (eśli dotyczy)

8' Proponowane kryteria oceny ofeľt



9. Inne warunki

10. Numęr pozycji w Planie udzielania zamówień

Załącmiki:

1) Formulaľz szacowania waľtości zamiwienia

2)

3)

4)

Spoządzil:

Data ĺ podpis

Zúwierdn|:

Data i podpĺs



Załącmik nr 3 do
Regulaminu udzielania zamőwieŕl
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.

Wniosek o wszczęcie postępuwűnia
dla zamówieńl o wűrtości rliwnej lub wyższej niŻ kwota 130 000 zł

W zrviązku zkoniecmością udzielenia zamówienia pt.

(naała zamówienia)

wnioskuję o wszczęcie postępowania publicznego dla zamówienia o wartości równej lub wyższej niż
kwota l30 000 zł

W związku z powyżs4ĺm informuję, że przedmiotowe zamówienia chaľakteryzlję się następującymi
parametrami:

L. Szacunkowa waĺtość zamówięnia:
1) w ęuro
2) wzłotych

.(netto),

(netto).

2. Rodzajzamówienia: roboý budowąlne/usługi/dostawy

3. Przedmiot zamówienia

opisany został w sposób jednomaczny i wyczeľpujący zapomocą ostatęcznię dokładnych określeń.
opis pľzedmiotu zamówienia dokonany został poprzez (niepotnebne stcreślić) :

- Za pomocą cech techniczrych i jakościowych, z zachowaĺliem Polskich Norm przenoszących
noÍľny europejskie z zastrzeżęniem, że opisując przedmiot zamówienia za pomocą ilw norm,
Zanawiający jest zobowiązany wskazac, że dopuszcza rozwiązania równoważle opisywanym,
pľzedmiotu zamówienia nie można opisywaó przez wskazaĺlie znaków towaľowych, patentów lub
pochodzenią chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub Zamawiający nie
może opisać pľzedmiotu zamówięnia za pomocą dostatecmie dokładnych okľeśleń' a wskazaniu
takiemu towar4l szą wy raty'' lub równoważne'' lub innę równozr asznę wy Íazy,
- w pľzypadku robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót,
-w przypadku zaprojektowaniai wykonaĺriarobótbudowlaĺlych zapomocąprogľírmu funkcjonalno-

uzýkowego, obejmuj ącego opis zadania budowlanego,
- w przypadku pozostałych zamówień za pomocą innych dokumentów (wymienió jakie?)

4. oznaczęnie zamówienia zgodnie ze ,,Wspólnym Słownikiem Zanówień'' (CPv)



5. Termin realizacji

6. Proponowany tryb udzielenia zamówięnia

7. Warunki, jakie powinien spełniaó wykonawca

8. DokumęnĘ żądane od wykonawcy

9. Proponowane kryteľia oceny ofert

].0. Inne warunki do zamieszczęnie w SIWZ

11. Numer pozycji w Planie udzięlania zamówień

Sporządził:

Data i podpis

Zatłyierdzilz

Data ĺ podpis



Załącmik nr 4 do
Regulaminu udzielania zamówień
w Pľzedsiębioľstwie Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.

F ormularz s zűcow aniű w aľto ś ci zamówienia

W związku z planowanym udzielenia zamówienia pt.

(nazwa zamówienia)

dokonano szacowania wartości zamówięnia:

L Szacowania dokonano w dniu ... ... .

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

3 **:*: 
::-:*- :':::::: :*::: ::::::::*i 

**::: 
:'":*"::T:,!ff*"

4. Wysokośó kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia waľtości
zamówienia (przelicznik określony w aktuąlnie obowiqĄqcym rozporzqdzeniu Prezesa UZP w
sprawie aktualnych progow unijnych, ich równowąrtości w złoých, równowartości w złoých hłot
wyrażonychw euro orąz średniego kursu złotego w stosunku do euro stąnowiqcego podstawę przeliczania
w artości zamów ieŕt pub licznych lub konkursów)

Szacunkową waltość zamówienia wyrel:żona w Euro (łwota z pozycji 3 podzielona przez lałotę z
pozycji 4)

5

Spoządzil

Data i podpĺs

Zatwierdzil:

-Dokumenty 
te naleŻy zalączy i do formularza

Data ĺ podpis





Załącmik nr 5 do
Regulaminu udzielania zamówień
w Przedsiębiorstwie Usług Komunďnych
BodzenĘn Sp. z o'o.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA

Zamawiającyz

Przedsiębioľstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Społka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-0l0 Bodzentyn

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

Tryb udzielenia zamÓrvienia:

Niniej sze zamówienie prowadzone j est w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem
lldzielania zamowieh w Przedsiębioľstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Społka z
ograni czoną odpowi edzi al ności ą z siedzib ą w B odzentyni e

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest.

oznaczenie wg Wspólnego SłownikaZamowień CPV

Zamawiający nie przewĺduje / przewiduje możliwość składania ofert częściowych (.ieśli
tak rvskazać cześci)

Zamawiający nĺe planuje / planuje udzielenĺe zamówień uzupełniających w okresĺe 3lat
od udzielenia nĺnĺejszego zamőwĺenĺa (tlr.vagal clotycz'y tylko ilsług i robot buclowlarlych, jeśli
plałruje się zalllĺiwienia Llztrpďnia.jące - określić zakres i lvaľtltlki rla'jakich zostallą tldzielone)

Termin realizacji zamÓwienia:



Mĺejsce i sposób ľealizacji zamówĺenĺa:

Warunkĺ udzĺału Wykonawcy w postępowaniu oľaz infoľmacje o dokumentach jakie
mają dostaľcżyć Wykonawcy w celu potwĺeľdzenia spełniania waľunków udzĺału w
postępowaniu: ( Íb-lĺ ul ta l\'rłnie )

o wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' ktorzy
1.

3. Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
niniejszego postępowania' Wykonawca zaakceptuje warunki umowy określone we
wzoÍzę stanowiącym załącznik nr ... do Zapytania ofertowego i zobowiýe się do
podpisania umowy według ww' wzoru.

Teľm in zw iązania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi dni od upływu terminu składania ofert.

Miejsce i teľmin składania ofeľt:

1. ofertę należy z}oĘć, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego w terminie do ............. r. do godz.

2' ofertę naleŻy dostarczyó do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010
Bodzentyn (lub dľogą elektroniczną na adľes. . . .l, bądź faxem na nr. . .. tylko gĺly
Źallarviający ĺlo1łttszcza skłaclanie r.v t1'ch ľoľnliłch )

3. Na opakowaniu (lub w temacie oferty - gcl,v Zanrawiajz1cy ĺlopuszcza skłaĺlarlie faxeĺtl
l L ĺb lll a i l eĺlt) naleĘ umieśció zapis,,oferta na

4. ofeĘ złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

opis kryteriőx z podanĺem ichznaczenia i sposobu oceny ofeľt:

1. Przy wyborze ofeĘ Zamawiający będzie kierowď się następującymi kryteriami
l) Cena - waga...Yo
2) waga ...Yo

2. ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, któľzy spďniają określone w
zapytaniu wymogi.

2.

3. ocenie podlegaó będą ceny brutto ofeĘ



4. Kryterium cena _ ilośó punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoru:

6 : I Cn/ Cb ] x 100 pktx ....Yo

gdzie.
C _ liczba punktów uzyskana w ocenie, Ęterium cena'
Cn _ najniższa cena,
Cb _ cena ofeĘ badanej,
l00 pkt _ wskaznik stały.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskaó maksymalnie . '.. punktów

5. Kryteľĺum. '.. ilość punktów w tym Ęterium zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoru:

(opisac wzóľ 1loclobllie.iak pľZy kl"yĺel'itlĺlt ĺ:ena')

Zamawiający pľzewĺduje możliwość dokonania istotnej zmiany umorvy, jeślÍ:

Informacje dodatkowe:

l. oferty Wykonawcőw,ktőrzy nie zostali wybrani nie podlegają zwľotowi'
2. osoby do kontaktów z Wykonawcami:

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

3.

4.

Załączniki

- wzőr oferty,



Załącznik nr 1do Zapytania ofeľtowego

Nazwa / Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adľes:

Nľ tel.:...........

Adres e_maĺl:

Nr faksu:

OFERTA
na

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

Cena netto Stawka VAT Kwota VAT Cena bľutto

2) ... ... {iĺtĺ:e lrrvteľi;l}

2. oświad czenie Wykonawcy :

1) oŚwiadczam, że wskazane ceny brutto obejmują wszystkie koszĘ realizacji przedmiotu
zamőwienia.

2) oświadczam, że spďniam warunki udziału w postępowaniu okĺeślone w Zapytaniu
ofertowym.

3) oświadczam, że uzyskałam/em od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne
do rzetelnego sporządzenia niniej szej oferty.

4) oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złoŻonej ofeĘ, przez okĺes
..... dni od daty jej złożenia.

5) oświadczam , że zapoznałamlem się z warunkami umowy określonymi we wzorze i nie
wnoszę do nich zastrzeżeh. Jednocześnie zobowiązuję się do podpisania umowy według
ww. wzoru.

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

3. Załącznil<l oferty

(miejscowość, data) (podpis)


