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 Wstęp 
 
1. Podstawę prawną Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu 

Spółka z o.o. (zwanej dalej Spółką WiK), zwanego dalej Regulaminem, stanowią: 
a. ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. Z 2007 nr 

223, poz. 1655, zmiany Dz.U. z 2008 r nr 171 poz. 1058), z późniejszymi zmianami zwana dalej 
Ustawą- PZP 

b. przepisy wykonawcze do prawa zamówień publicznych wg wykazu zamieszczonego na końcu 
niniejszego regulaminu;  

c. struktura organizacyjna Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu i przepisy normatywne 
obowiązujące w Spółce WiK 

2. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. jest zobligowana do stosowania wyżej wymienionej 
Ustawy- PZP przy wydawaniu środków finansowych na dostawy, usługi i roboty budowlane. 

3. Wszyscy pracownicy, którzy z racji wykonywanych czynności służbowych wynikających z 
przydzielonego im zakresu obowiązków biorą udział w procesie udzielania zamówienia (począwszy od 
planowania zamówienia, przez wybór wykonawcy, podpisanie umowy aż do zapłaty za wykonanie 
zamówienia) zobowiązani są do znajomości Ustawy- PZP w niezbędnym dla nich zakresie. 

4. Zarząd czyni odpowiedzialnymi osoby biorące udział w procesie udzielania zamówień za czynności 
planistyczne, wykonawcze, nadzór nad redagowaniem umów oraz ustalaniem wartości szacunkowej 
zamówień. 

5. Decyzję o odstąpieniu od procedur opisanych w niniejszym Regulaminie może podjąć Zarząd Spółki 
WiK w szczególnych okolicznościach na podstawie uzasadnionego wniosku, jeżeli zaistnieją ku temu 
okoliczności. 

6. W przypadku zamówień sektorowych o wartości poniżej progów wynikających z art. 11 ust. 8 PZP 
dotyczących: 
a) usług prawniczych, 
b) usług aktualizacji autorskich systemów/programów informatycznych, 
c) usług ubezpieczeniowych, 
d) usług bankowych, 
e) usług pocztowych, 
f) usług związanych z eksploatacją systemów kanalizacji sanitarnych na terenach gmin ościennych 
Spółka WiK może udzielić zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą, bez stosowania 
procedur opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 

Rozdział 1. Informacje ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin nie zastępuje prawa zamówień publicznych, jedynie określa wewnętrzną 

organizację postępowania w sprawach dotyczących udzielania zamówień finansowanych ze środków 
WiK oraz innych środków publicznych w rozumieniu prawa zamówień publicznych. 

2. Jeżeli zamówienie publiczne ma być realizowane ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie 
odrębnej umowy, zastosowanie ma Uchwała Zarządu Miasta w sprawie trybu postępowania 
przygotowującego zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi, oraz zapisy umowy, o 
której mowa powyżej. Jeżeli z umowy wynika, że postępowanie  o udzielenie zamówienia ma być 
przeprowadzone przez Spółkę WiK, to zastosowanie ma niniejszy Regulamin. Aktualna uchwała 
znajduje się u Pełnomocnika Zarządu ds. zamówień publicznych. 

3. Jeżeli zamówienie publiczne ma być realizowane z udziałem środków zagranicznych przyznanych na 
podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje narzucony sposób przygotowania materiałów 
przetargowych, zastosowanie mają zapisy umowy dotyczącej finansowania zadania.  

4. Procedury udzielania zamówień realizowanych w ramach Projektu FS przez Jednostkę Realizującą 
Projekt (zwanej dalej JRP) prowadzone będą zgodnie z załącznikiem nr 12 pod nazwą „Przebieg 
Procedur Udzielania Zamówień dla Jednostki Realizującej Projekt”, stanowiący integralną część 
niniejszego regulaminu. 

 
Rozdział 2. Odpowiedzialność.   
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1. Kierownikiem Zamawiającego jest Zarząd Spółki WiK. Osobami  uprawnionymi do udzielania 
zamówień są osoby wg Załącznika  nr 14 Do Regulaminu: „Zaciąganie zobowiązań przez Członków 
Zarządu i Pełnomocników oraz  Kierowników jednostek organizacyjnych”. 

 
2. Materiały przetargowe jak również zmiany do nich powinny być podpisane przez osoby 

wyszczególnione w punkcie 1. 
3. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

odpowiedzialny jest Zarząd Spółki WiK. Zarząd Spółki WiK podejmuje decyzję o wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz powołuje komisję przetargową. 

4. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania publicznego/sektorowego odpowiadają także inne 
osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z 
przygotowaniem postępowania, w szczególności: 

 Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych w WiK oraz Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień 
publicznych w JRP za formalną i organizacyjną stronę prowadzonego postępowania 

 Kierownicy komórek organizacyjnych za merytoryczną część postępowania. 
5. Powierzenie czynności pracownikowi może odbyć się poprzez powołanie go do komisji przetargowej 

lub poprzez odrębny dokument (np. zarządzenie lub polecenie Prezesa albo uchwała zarządu). Zakres 
powierzonych czynności określa wyżej wymieniony dokument, a w przypadku komisji przetargowej 
zakres czynności poszczególnych członków komisji określa przewodniczący komisji. 

6. Naruszenie prawa w związku z udzielaniem zamówień publicznych może spowodować 
odpowiedzialność karną, skarbową lub inną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zarząd powołuje Pełnomocnika Zarządu  ds. zamówień publicznych, celem koordynacji i nadzoru nad 
prawidłowym przebiegiem procedur przetargowych w Spółce WiK, za wyjątkiem JRP.  

8. W celu koordynacji i nadzoru  nad prawidłowym przebiegiem procedur przetargowych w JRP Zarząd 
powołuje Pełnomocnika Zarządu ds. zamówień publicznych w JRP. 

9. Zarząd zobowiązuje pracowników wszystkich komórek organizacyjnych do udostępniania do wglądu 
pełnomocników wszelkich dokumentów związanych z udzielaniem zamówień. 

10. Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych w Spółce WiK oraz Pełnomocnik ds. zamówień 
publicznych w JRP, w zakresie swych obowiązków podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki 
WiK.  

11. Zarząd może udzielić Pełnomocnikom, o których mowa powyżej specjalnych pełnomocnictw (nie 
wynikających bezpośrednio z niniejszego Regulaminu), na podstawie których będzie on mógł 
reprezentować Zarząd Spółki w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 
 
Rozdział  3. Sporządzanie "Planu udzielania zamówień w Spółce WiK" 

  
1. Każda jednostka organizacyjna Spółki WiK zobowiązana jest do sporządzenia do dnia 10 grudnia  

każdego roku i przekazania do Działu Zamówień Publicznych i Umów Spółki WiK zestawienia 
planowanych dostaw i usług na kolejny rok. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub 
dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 

a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym,  
z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz 
prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, albo 

b) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej 
usłudze lub dostawie. 

 
2. Wybór podstawy (a lub b) ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się 

okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub Regulaminu. 
 

3. Jednostka organizacyjna sporządza zestawienie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 
Regulaminu. 
 

4. Dział Inwestycji przekazuje do Działu Zamówień Publicznych i Umów  Plan Inwestycji i Remontów w 
terminie 7 dni od daty jego uchwalenia oraz pisemną informacje na temat terminów realizacji zadań, 
całkowitych kosztów zadań dla zadań, których realizacja kontynuowana będzie w kolejnych latach, a w 
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przypadku zamówień związanych z robotami budowlanymi także informacje na temat zamówień z nimi 
związanymi, które nie są wyodrębnione w Planie Inwestycji i Remontów np. zakup materiałów, 
wykonanie przewiertów. Na podstawie powyższych materiałów Pełnomocnik ds. zamówień 
publicznych, we współpracy z Działem Inwestycji sporządza Plan Zamówień w Spółce WiK (wg 
załącznika nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień), zgodnie z przepisami prawa zamówień 
publicznych, który składa się z części: 

  „A” Plan dostaw i usług na rok następny, oraz 

 „B” Plan przetargów zadań inwestycyjnych i remontowych (dotyczący robót 
budowlanych). 

5. Plan Zamówień w Spółce WiK Pełnomocnik przedkłada Zarządowi Spółki WiK do zatwierdzenia w 
terminie 14 dni licząc od dnia uchwalenia Planu Inwestycji i Remontów na dany rok kalendarzowy. 

 
6. Obok nazwy zadania "Plan Zamówień w Spółce WiK" zawiera: 

a) wartość zadania – wstępnie określona wartość zadania (w PLN) w oparciu o aktualne cenniki, 
katalogi ofertowe, ceny producenta, ceny giełdowe, wykazu cen urzędowych;    

b) termin złożenia wniosku o wszczęcie procedury przetargowej; 
c) termin udzielenia zadania (jednorazowo, partiami wg potrzeb); 
d) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za złożenie wniosku o przeprowadzenie procedury; 
e) inne ważne informacje (w rubryce „uwagi”); 
f) pozycję planu Inwestycji i Remontów / Zakupów. 

 
7. Zatwierdzony przez Zarząd Spółki WiK  Plan Zamówień w Spółce WiK przekazywany jest do Osoby z 

Sekcji ds. Ochrony Środowiska. W terminie 2 tygodni po przekazaniu Planu Osoba z Sekcji ds. 
Ochrony Środowiska wskazuje, w których postępowaniach mogą wystąpić znaczące aspekty 
środowiskowe zidentyfikowane w WiK. 

 
7.a.  Jednostka Realizując Projekt przekazuje do  Osoby z Sekcji ds. Ochrony Środowiska Harmonogram 

Rzeczowo – Finansowy Realizacji Projektu celem wskazania, w których postępowaniach mogą 
wystąpić znaczące aspekty środowiskowe zidentyfikowane w WiK. 

 
Rozdział 4. Przebieg procedur 
 
1. Niniejszy Regulamin przewiduje zróżnicowany przebieg procedur w zależności od: 

- rodzaju zamówienia (sektorowe czy klasyczne), 
- wartości zamówienia: wartością progową różnicującą sposób prowadzenia postępowania ze 

względu na wartość zamówienia jest 30.000 €, przy czym przeliczanie dokonuje się na 
podstawie aktualnie obwiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego 
średni kurs złotego w stosunku do euro. W przypadku udzielania zamówień sektorowych o 
wartości poniżej wartości progowych określonych w art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych 
zastosowanie ma załącznik nr 2 do Regulaminu „Zasady udzielania zamówień sektorowych”. 
 

1.a  Zadania dotyczące zamówień realizowanych w ciągu roku w częściach, dla których ze względu na 
specyfikę szczegółowy zakres i opis możliwy jest dopiero na etapie zlecania danej części, realizowane są 
wg zasad określonych stosowanie do wartości tych części. 
 
 
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 30.000 € 

 
2. W celu wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia o wartości równej lub powyżej 30.000 € 

kierownik jednostki odpowiedzialnej (za wyjątkiem JRP, dla której przebieg procedury od momentu 
wszczęcia postępowania do wyłonienia wykonawcy zamówienia określono w załączniku  nr 12 do 
regulaminu)  składa do Działu Zamówień Publicznych i Umów odpowiedni „Wniosek o 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji 
przetargowej” – zgodnie z załącznikiem nr  7 do Regulaminu.  

 Wniosek powinien zawierać: 
a) nazwę zadania  
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b) opis przedmiotu zamówienia, określający przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  Przedmiot 
zamówienia należy opisać w taki sposób, aby po sprawdzeniu jego zgodności z prawem 
zamówień publicznych lub w przypadku zamówienia sektorowego z Zasadami Udzielania 
Zamówień Sektorowych  w Spółce WiK, stał się częścią SIWZ. Opis należy sporządzić w wersji 
elektronicznej na załącznikach nr 7a - Usługi/ nr 7b - Dostawy  lub nr 7 c - Roboty Budowlane. 

c) szacunkową wartość zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towaru i usług, ustalone przez wnioskującego z 
należytą starannością,  w oparciu o przepisy art.32, 33, 34 i 35 Ustawy - PZP a mianowicie: 

1. w przypadku robót budowlanych ustalenia wartości szacunkowej dokonuje się nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania; 

2. w przypadku dostaw i usług ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 
3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania (ogłoszenie); 

d) wysokość stawki podatku VAT 
e) nazwiska pracowników jednostki organizacyjnej składającej wniosek, którzy będą wchodzili w 

skład  komisji  przetargowej. (Powinny to być osoby kompetentne w zakresie zamówienia). 
f) istotne informacje dotyczące realizacji zamówienia (termin, podział na części, zamówienia 

uzupełniające) 
g) podstawę złożenia wniosku (pozycja Planu Zamówień, pozycja Planu Inw-Rem, umowa o 

inwestorstwo zastępcze) 
h) uzasadnienie ekonomiczne zatwierdzone uchwałą lub zgodą Zarządu – w przypadku 

zamówienia, które nie jest ujęte w Planie Inwestycyjno - Remontowym oraz nie dotyczy 
usuwania awarii. 

i) w przypadku konieczności pilnego usunięcia awarii – protokół potwierdzenia wystąpienia awarii 
potwierdzony przez szefa pionu (Członka Zarządu). 

 
2.1. Przy określaniu wartości zamówienia należy uwzględnić prawo opcji tzn. należy uwzględnić  
       największy możliwy zakres zamówienia. 

 2.2 Wniosek winien być podpisany przez:  

 Kierownika jednostki organizacyjnej składającej wniosek, 

 Pełnomocnika ds. zamówień publicznych, celem sporządzenia adnotacji w zakresie 
obowiązującej procedury, 

 Pracownika Sekcji ds. Ochrony Środowiska, celem zaopiniowania, czy w postępowaniu 
występują znaczące aspekty środowiskowe,  

 Szefa pionu, którego dotyczy zamówienie, 

 Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych lub Główny Księgowy - potwierdzającego 
zabezpieczenie środków, 

 Kierownika Zamawiającego – Zarząd Spółki WiK, w osobach wg Załącznika  nr 14 Do 
Regulaminu: „Zaciąganie zobowiązań przez Członków Zarządu i Pełnomocników oraz  
Kierowników jednostek organizacyjnych”. 

 Pełnomocnika ds. zamówień publicznych - potwierdzającego przyjęcie wniosku z 
jednoczesnym nadaniem numeru postępowania. 
 

 2.3. Wniosek ma charakter dokumentu obiegowego, tzn. że powinien być przekazywany do     
  podpisu zgodnie z powyższą kolejnością, a każda osoba podpisująca dokument obok   
  podpisu powinna umieścić datę wskazującą na moment dokonania przynależnej jej  
  czynności.  
 

 2.4. W przypadku robót budowlano- montażowych do wniosku należy załączyć w wersji  
       elektronicznej (na płycie CD): 

 1 egz. kosztorysu inwestorskiego, 

 1 egz. przedmiaru robót, 

 1 egz. dokumentacji technicznej w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
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lub w przypadku zadań realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

a) Program Funkcjonalno – Użytkowy. 
 
 

 2.5. Wniosek powinien być złożony najpóźniej w terminie wyznaczonym  w Planie Zamówień Spółki 
WiK. Termin złożenia wniosku uwzględnia terminy obowiązujące przy stosowaniu procedur 
zamówieniowych określonych w Zasadach udzielania zamówień sektorowych w WiK lub w Ustawie - 
PZP, oraz czas pracy komisji przetargowej przygotowującej postępowanie, oraz dokonującej oceny 
ofert. Oznacza to, że wniosek powinien być złożony min. 2 miesiące przed  planowanym terminem 
rozpoczęcia realizacji.  

 
2.e. Dla zapewnienia ciągłości umów na stałe świadczenia, a także w przypadku złożonego 
zamówienia (nie standardowego) wniosek taki należy złożyć odpowiednio wcześniej. 
 

3. Pełnomocnik ds. zamówień publicznych przekazuje kopię wniosku (za pisemnym potwierdzeniem) 
przewodniczącemu komisji przetargowej, który powiadamia pozostałych członków.  
 

4. Komisja przetargowa przygotowuje i przeprowadza procedurę zamówieniową, zgodnie z Instrukcją 
Pracy Komisji Przetargowej zwaną dalej  Instrukcją (załącznik nr 1 do Regulaminu). 
 

 Skład komisji przetargowych określa się następująco: 

 1 pracownik z jednostki organizacyjnej, której dotyczy zamówienie (osoba kompetentna w 
zakresie zamówienia) 

 1 do 2 pracowników z Działu Inwestycji (wg decyzji kierownika Działu) – w przypadku gdy 
zadanie dot. Planu zadań inwestycyjnych i remontowych 

 ewentualne inne osoby, których obecność w pracy komisji jest uzasadniona (np. specjaliści 
branżowi) 

 pracownik/cy Działu Zamówień Publicznych i Umów – jako przewodniczący lub/i sekretarz 
komisji, odpowiedzialny za zgodność postępowania z przepisami Ustawy - PZP i związanymi z 
nią rozporządzeniami.  

 Pracownik z Sekcji ds. Ochrony Środowiska – jeżeli przy realizacji zadania mogą wystąpić 
znaczące aspekty środowiskowe. 

 Prezes Zarządu ma prawo powołać komisję przetargową w sposób odmienny od opisanego powyżej. 
 Wszelkie dokumenty tworzone w ramach postępowania muszą być zatwierdzane przez 

Pełnomocnika.  
 
5. Pracownicy powołani do komisji przetargowej na czas trwania procedury podlegają merytorycznie 

Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. Oznacza to, że powinni bezwarunkowo podporządkować 
się w zakresie obowiązków jak i uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu 
Przewodniczącemu a wszelkie planowane w czasie trwanie postępowania urlopy czy delegacje 
powinny być zgłaszane i akceptowane przez Przewodniczącego. 

 W przypadku naruszenia dyscypliny tj. nie wywiązywania się członków komisji ze swoich obowiązków 
lub ich nie uczestniczenia w posiedzeniach, Przewodniczący ma prawo wnioskować do Prezesa 
Zarządu o wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych. Wniosek taki powinien zawierać odpowiednie 
uzasadnienie. 

 Z wnioskiem o wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych może wystąpić także Pełnomocnik Zarządu ds. 
zamówień publicznych w Spółce WiK lub Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych w JRP, 
jeżeli w ramach pełnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procedur zamówieniowych jak i 
współpracy z komisją przetargową stwierdzi nieprzestrzeganie Ustawy - PZP lub Regulaminu przez 
członków komisji. Postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie w JRP. 

  
6. Na fakturach wystawionych w trakcie realizacji zamówień udzielonych zgodnie z powyższą procedurą 

osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia, przed przekazaniem jej do Działu Kosztów i 
Finansowego powinna nanieść nr postępowania nadany przez Pełnomocnika ds. zamówień 
publicznych (patrz pkt.1.2). 
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REALIZACJA ZAMÓWIEŃ DO 30.000 € 
     
7. W przypadku zamówień do 30.000 € włącznie , jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

5.000 zł, jednostka organizacyjna składa „Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz powołanie komisji przetargowej” wg załącznika nr 7 do Regulaminu. W 
zależności od rodzaju zamówienia (klasyczne czy sektorowe) oraz wartości zamówienia Zarząd Spółki 
WiK podejmuje decyzję o dalszym sposobie udzielenia zamówienia. I tak: 

 
a) Procedurę udzielenia zamówienia o wartości od 5.000 zł a poniżej 50.000 zł co do zasady 

poszczególne jednostki organizacyjne przeprowadzają samodzielnie. Zarząd Spółki WiK może 
jednak zdecydować, aby procedurę przeprowadził dział RZ – w zależności od decyzji: 
uproszczoną lub w oparciu o Zasady udzielania zamówień sektorowych – załącznik nr 2 do 
Regulaminu,  

b) Procedurę udzielenia zamówienia o wartości od 50.000 zł a do 30.000 € włącznie, co do zasady 
przeprowadza dział RZ w oparciu o Zasady udzielania zamówień sektorowych – załącznik nr 2 do 
Regulaminu. Zarząd Spółki WiK  może jednak zdecydować aby dział RZ przeprowadził procedurę 
uproszczoną. 

 
8. W przypadku zamówień o wartości od 2.000 zł  a poniżej 5.000 zł jednostka organizacyjna 

przeprowadza tylko procedurę uproszczoną. 
9. Procedura uproszczona  polega na przeprowadzeniu zapytania ofertowego w formie pisemnej, 

faxem lub drogą elektroniczną, przy czym formę należy dobrać adekwatnie do rodzaju zamówienia, 
stopnia skomplikowania oraz wartości. Należy uzyskać minimum 2 oferty, jednak ilość wysłanych 
zapytań powinna być adekwatna do rodzaju zamówienia i ilości potencjalnych wykonawców. 
Procedurę należy udokumentować, sporządzając Protokół z udzielenia zamówienia   o wartości 
szacunkowej do 30.000 € włącznie wg załącznika nr 8 do Regulaminu. Oferty mogą być złożone 
pisemnie, faxem lub e-mailem.  

10. Oferty pisemne składane są w Kancelarii Spółki w dni robocze, w godz. 8.00-14.00 (powinno to być 
zaznaczone w materiałach przetargowych), skąd odbierane będą bezpośrednio przez jednostki 
organizacyjne prowadzącej postępowanie. Kancelaria natychmiast po stwierdzeniu, że wpłynęła 
oferta do postępowania o udzielenia zamówienia, informuje jednostkę prowadzącą postępowanie. 
Jednostka prowadząca postępowanie powinna zobowiązać Wykonawców w zapytaniu ofertowym do 
odpowiedniego oznakowania kopert z ofertami, w szczególności do wskazania na kopercie jednostki 
prowadzącej sprawę. 

11. Zamówienie może być udzielone wykonawcy, który nie zaproponował najniższej ceny tylko wtedy, 
gdy osoba prowadząca sprawę wykaże, że oferta proponowanego wykonawcy jest korzystniejsza od 
najtańszej (np. poprzez  korzystne inne elementy oferty), co zostanie zaakceptowane przez Członka 
Zarządu WiK. 

12. Jeżeli w procedurze pisemnej złożono tylko jedną ważną ofertę lub uzyskanie 2 ofert jest niemożliwe 
(ze względu na termin, rodzaj zamówienia, ilość potencjalnych wykonawców) lub też uzasadnione 
jest udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy (co oznacza udzielenie zamówienia z wolnej 
ręki), osoba prowadząca sprawę powinna to wykazać w Protokole udzielenia zamówienia o wartości 
szacunkowej  do 30.000 € włącznie (zał. nr 8). Protokół  zatwierdza  Zarząd Spółki WiK (zgodnie z 
załącznikiem nr 14 do Regulaminu). 

13. Faktury (rachunki) dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30.000 € włącznie  
przekazywane do Działu Kosztów i Finansowego winny zawierać adnotację: „wartość zamówienia do 
30.000 € włącznie  – nie stosuje się prawa zamówień publicznych ”. Adnotację należy uzupełnić o 
numer kancelaryjny postępowania. 

14. Każda jednostka organizacyjna jest zobowiązana do prowadzenia rejestru wszystkich samodzielnie 
udzielonych zamówień  - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5. 
 

15. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę jest odpowiedzialny za prawidłowość 
realizacji zamówienia, w szczególności za to, że wartość zamówienia nie przekracza netto 
30.000 € i nie prowadzi  do celowego ominięcia procedur ustawowych poprzez dzielenie 
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większego zamówienia na części, a także za zagwarantowanie odpowiednich wymogów w 
zawieranych umowach (udzielanych zleceniach) z zakresu prawa ochrony środowiska, z 
wykonawcami zadań, w których występują znaczące aspekty środowiskowe zidentyfikowane 
w WiK. Adnotacje odnośnie aspektów środowiskowych, które mogą wystąpić w zadaniu 
Osoba z Sekcji ds. ochrony środowiska odnotowuje na załączniku nr 7 („Wniosek”). Dla zadań 
o wartości poniżej 5.000 zł kierownik jednostki organizacyjnej udzielającej zamówienia 
występuje o wytyczne co do wymogów środowiskowych do Osoby z Sekcji ds. ochrony 
środowiska i jest on zobowiązany do dochowania tych wytycznych – co potwierdza parafą na 
umowie (zleceniu) lub na fakturze.  Powyższe zostaje potwierdzone parafą na umowie  
(zleceniu) oraz na fakturze. 

16. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę  jest odpowiedzialny ponadto za zgodność 
postępowania względem  niniejszego Regulaminu, a w szczególności zobowiązany jest sprawdzić: 
- czy niska wartość zamówienia nie jest wynikiem podziału większego zamówienia na części; 
- czy zamówienie nie powinno być realizowane w ramach innego postępowania prowadzonego 

przez Spółkę WiK – zgodnie z planem zamówień o którym mowa w rozdziale 3; 
- czy wartość szacunkowa zamówienia została określona prawidłowo ; 
- czy zawarta umowa nie naraża spółkę WiK na poniesienie strat; 

17. W przypadku wątpliwości dotyczących powyższego Kierownik Działu i Członek Zarządu podpisujący 
zlecenie lub umowę powinien oprzeć się na opinii Pełnomocnika lub Radcy Prawnego. 

18. Po przeprowadzonym postępowaniu i wyborze wykonawcy należy podpisać umowę z zastrzeżeniem 
zapisów  zawartych w rozdziale 5, pkt 10. 

19. 1 egzemplarz umowy należy przekazać do Działu RZ. 
 

ANEKSY DO UMÓW 
 
20. W celu wprowadzenia aneksu do umowy (niezależnie od wartości umowy podstawowej i od wartości, 

o którą ma ulec zmianie wartość tej umowy) kierownik jednostki odpowiedzialnej (za wyjątkiem JRP 
dla której przebieg procedury od momentu wszczęcia postępowania do wyłonienia wykonawcy 
zamówienia określono w oddzielnym załączniku)  składa do Działu Zamówień Publicznych i Umów 
odpowiedni wniosek. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne wprowadzenia 
zmian. 
 

 
Rozdział 5. Umowy w sprawie zamówień. 
 
1. Po dokonaniu wyboru  oferty Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w formie pisemnej z 

wybranym wykonawcą, z zastrzeżeniem punktu 9 niniejszego rozdziału.. 
2. Dla zamówień o wartości powyżej 50.000 zł wzór umowy wraz załącznikami na podstawie którego 

zostanie zawarta umowa, powinien zawsze stanowić integralną część formularza specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przygotowywanego przez komisję przetargową. 

3. Przed zatwierdzeniem materiałów przetargowych jak w rozdziale 2 pkt.2 niniejszego Regulaminu, wzór 
umowy powinien być zatwierdzony przez Radcę Prawnego Spółki WiK. 

4. Dział Zamówień Publicznych i Umów Spółki WiK rejestruje:  
- umowy o wartości równej i większej od 50.000,00 zł, za wyjątkiem postępowań 

prowadzonych przez JRP  
- umowy o wartości poniżej 50.000,00 zł, dla których Dział RZ przeprowadziła 

postępowanie. 
 
4a. Dział JRP rejestruje umowy dot. wszystkich prowadzonych  przez siebie postępowań. 
 
5. W rejestrze powinny być także odnotowane umowy dla postępowań finansowanych z Urzędu Miasta 

Opola. 
6. Dział Zamówień Publicznych i Umów rejestruje i archiwizuje ponadto wszystkie umowy, dla których 

procedura prowadzona była przez inne jednostki organizacyjne – po przekazaniu jej 1 egzemplarza tej 
umowy. 

7. Umowy powinny być sporządzane w 3 egzemplarzach: 
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- 1 egzemplarz dla wykonawcy 
- 2 egzemplarze dla Zamawiającego, w tym 1 dla Działu  Zamówień Publicznych i Umów WiK 

8. Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych w Spółce WiK/Pełnomocnik ds. zamówień 
publicznych w JRP* odpowiada za przygotowanie do podpisu przez Zarząd  umowy: 

- na warunkach określonych podczas procedury zamówieniowej, 
-  z dotrzymaniem odpowiednich terminów wynikających z Ustawy - PZP oraz materiałów 

przetargowych 
a także za wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Spełnienie powyższych 
warunków Pełnomocnik poświadcza parafą na każdej stronie wszystkich egzemplarzy umowy. 
 

 
8.1. W przypadku zadań, dla których postępowanie przetargowe przeprowadzone było w Urzędzie 

Miasta Opola, zgodność umowy z warunkami przetargu potwierdza kierownik jednostki 
organizacyjnej składającej wniosek o przeprowadzenia postępowania. 
 

 
9. Wszystkie umowy przedłożone do podpisu winny być zaparafowane przez Radcę Prawnego lub 

odpowiednio przez osobę świadczącą pomoc prawną, na rzecz JRP oraz pracownika Działu 
Zamówień Publicznych i Umów WiK, oraz kierownika jednostki organizacyjnej udzielającej 
zamówienie. Dotyczy to również umów o wartości poniżej 50.000,00 zł. 

10. W przypadku zamówień o wartości poniżej 50.000,00 zł, obowiązek zawierania umów dotyczy 
bezwzględnie zamówień na roboty budowlane i usługi. W przypadku dostaw umowy należy zawierać, 
jeżeli wartość zamówienia przekracza 10.000 zł. 

11. Zapisy wprowadzające zmiany do umów zawartych w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz o 
niniejszy Regulamin weryfikuje (poprzez zaparafowanie) Pełnomocnik ds. zamówień publicznych w 
Spółce WiK /Pełnomocnik ds. zamówień publicznych w JRP*.  

12. Jeżeli umowa dotyczy zamówienia, odnośnie którego Osoba z Sekcji ds. Ochrony Środowiska 
wskazał: 

 

 na etapie opiniowania Planu zamówień jeżeli zadanie było w Planie, lub 

 na etapie składania wniosku dla zadań spoza Planu,  
 
że mogą w nim wystąpić znaczące aspekty środowiskowe, to w materiałach przetargowych muszą 
znaleźć się zapisy gwarantujące spełnienie odpowiednich wymogów z zakresu prawa ochrony 
środowiska, przez przyszłych wykonawców tych zadań, oraz wytyczne w zakresie działań 
środowiskowych wskazanych przez Osobę z Sekcji ds. ochrony środowiska. 

 
12.1.W zawieranych umowach na zadania, o których mowa powyżej należy obowiązkowo wprowadzić  
następujący zapis: 

 
1) Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania w WiK 

oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska, oraz 
wymagań Spółki w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową 

2) Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody dla środowiska 
zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 Dz.U.2001, nr 
62 poz. 628). 

 
 

Rozdział 6. Korespondencja 
 
1. Korespondencja związana z procedurami zamówień publicznych wpływająca z zewnątrz, w 

szczególności: 
- pytania wykonawców opatrzone numerem postępowania, której dotyczą  
- oferty oznaczone numerem postępowania j.w. 
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- oświadczenia wykonawców dotyczące konkretnych postępowań 
- pisma adresowane do Działu  Zamówień Publicznych i Umów 

może być kierowana przez Kancelarię Spółki WiK bezpośrednio do Działu Zamówień Publicznych 
Spółki WiK /JRP *. O nadejściu pism dot. toczących się postępowań zamówieniowych Kancelaria  lub 
Biuro Obsługi Klienta powinny niezwłocznie powiadomić telefonicznie Pełnomocnika. 

 
2. W zależności od treści korespondencji Pełnomocnik  konsultuje się z odpowiednią komisją 

przetargową lub z odpowiednią jednostką organizacyjną Spółki, w celu przygotowania odpowiedzi.  
Komisje przetargowe oraz jednostki organizacyjne zobowiązane są do udzielenia niezwłocznie 
odpowiednich informacji.  

3. Odpowiedź powinna być sporządzona  przez Pełnomocnika. Jeżeli w odpowiedzi zmienia się  
warunki zamówienia odpowiedź musi być zatwierdzona przez 2-ch członków Zarządu (zgodnie z 
rozdziałem 2 pkt.2 niniejszego Regulaminu). 

4. Oferty przetargowe zawsze powinny wpływać do Kancelarii Spółki w dni robocze, w godz. 8.00-14.00 
(powinno to być zaznaczone w materiałach przetargowych), gdzie powinny być opatrzone pieczęcią z 
datą i godziną wpływu. Jeżeli wykonawca dostarczy  osobiście ofertę powinien otrzymać 
potwierdzenie. Potwierdzenie może być na kopii pisma przewodniego (jeżeli wykonawca takie 
posiada) lub na druku będącym załącznikiem nr 9 do Regulaminu. Kancelaria natychmiast po 
stwierdzeniu, że wpłynęła oferta do postępowania o udzielenia zamówienia, informuje jednostkę 
prowadzącą postępowanie, celem jej odbioru. Jednostka prowadząca postępowanie powinna 
zobowiązać Wykonawców w materiałach przetargowych do odpowiedniego oznakowania kopert z 
ofertami, w szczególności do wskazania na kopercie jednostki prowadzącej sprawę. 

5. Dostarczenie oferty powinno zostać odnotowane na druku stanowiącym zał. nr 10 do Regulaminu. 
 

Rozdział 7. Odpowiedzialność za przyjęcie oraz zwrot wadium i zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia. 
 

1. Wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania wnoszone w pieniądzu przyjmowane jest 
przelewem na konto Spółki WiK – dla zamówień prowadzonych w oparciu o PZP. W przypadku 
zamówień prowadzonych w oparciu o „Zasady udzielania zamówień sektorowych w Spółce WiK 
wadium i zabezpieczenie w wysokości do 10.000 zł może być także wpłacane do kasy Spółki WiK. 

 
2. Wadium bezgotówkowe składane jest przez Wykonawców biorących udział w postępowaniach o 

udzielenia zamówienia do kasy Spółki WiK, gdzie przechowywane jest w kasie pancernej do 
momentu wydania dyspozycji z Działu Zamówień Publicznych i Umów o jego zwrocie. Przyjęcie 
wadium kasjer pisemnie potwierdza na kopii dokumentu lub oddzielnym dokumentem. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia składane i przechowywane jest podobnie jak 
wadium bezgotówkowe. Zabezpieczenie składane jest przez pracownika Działu Zamówień 
Publicznych i Umów, po podpisaniu umowy. 

 
4.  Za  zwrot wadium wykonawcom odpowiadają: 

a) Pełnomocnik  ds. zamówień publicznych Spółki WiK / Pełnomocnik ds. zamówień publicznych 
JRP* - poprzez wydanie dyspozycji do Działu Kosztów i Finansowego w sprawie zwrotu wadium 
niezwłocznie (tj. w terminie do 3 dni) po uzyskaniu potwierdzenia zaistnienia ku temu przesłanek 
wynikających z Ustawy – PZP, lub z Zasad udzielania zamówień sektorowych w Spółce WiK; 

b) Dział Kosztów i Finansowy  - poprzez niezwłoczne (tj. w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
dyspozycji):  

- dokonanie odpowiedniego przelewu - w przypadku wadium pieniężnego,    
- odesłanie odpowiednich dokumentów w przypadku wadium wniesionego w formie innej 

niż pieniężnej. 
 

5. Za terminowy zwrot zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia odpowiadają: 
a) Dział Inwestycji lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za udzielenie zamówienia - w 

zakresie: 
- terminowego przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego 
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- wystąpienia do Działu Kosztów i Finansowego (z kopią do RZ) z dyspozycją zwrotu 
zabezpieczenia niezwłocznie (w terminie do 3 dni) po upływie terminu wskazanego na 
zwrot zabezpieczenia. Dyspozycja powinna zawierać informację na temat wielkości kwoty, 
jaką należy zwrócić, wynikającej z podpisanej umowy. 

b) Dział Kosztów i Finansowy w zakresie: 
- dokonania odpowiedniego przelewu, 
- odesłania odpowiednich dokumentów - w przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie 

innej niż pieniężnej. 
 

Rozdział 8. Weryfikacja i przechowywanie dokumentów z postępowania o zamówienie i ofert. 
 
1. Dokumenty z postępowania o udzielenie zamówienia  przechowywane są:  

  w Dziale  Zamówień Publicznych i Umów Spółki WiK – dla wszystkich postępowań prowadzonych 
przez Dział RZ, 

 w jednostkach organizacyjnych  - dla zamówień o wartości do 50.000,00 zł. 

 w JRP – dla wszystkich postępowań prowadzonych przez JRP, 
2. Oferty oraz protokoły (dokumentacje podstawowych czynności) powinny być przechowywane w 

sposób gwarantujący ich nienaruszalność, przez okres 4 lat od daty zakończenia realizacji 
zamówienia, a w przypadku JRP przez okres pełnych 5 lat. 



 
 
 
Regulamin Udzielania Zamówień w Spółce WiK 

Data wydania  
-11- kwiecień  2015 

 

 

*) w zależności, który dział prowadzi postępowanie 

Rozdział 9. Lista załączników: 
1. Załącznik nr 1: Instrukcja Pracy Komisji Przetargowej. 
2. Załącznik nr 2: Zasady udzielania zamówień sektorowych. 
3. Załącznik nr 3: Zestawienie dostaw i usług planowanych w roku następnym. 
4. Załącznik nr 4: Plan udzielania zamówień w Spółce WiK.   
5. Załącznik nr 5: Rejestr zamówień o wartości do 50.000,00 zł. 

6. Załącznik nr 6: usunięto 
7. Załącznik nr 7: Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz  

                        powołania komisji przetargowej. 
8. Załącznik nr 7a: Opis przedmiotu zamówienia - Usługi 
9. Załącznik nr 7b: Opis przedmiotu zamówienia - Dostawy 
10. Załącznik nr 7c: Opis przedmiotu zamówienia - Roboty Budowlane 
11. Załącznik nr 8: Protokół z udzielenia zamówienia o wartości do 50.000,00 zł. 
12. Załącznik nr 9: Potwierdzenie przyjęcia oferty. 
13. Załącznik nr 10: Zestawienie ofert 
14. Załącznik nr 11: Wykaz przepisów wykonawczych do Ustawy – PZP 
15. Załącznik nr 12: Przebieg procedur udzielania zamówień dla Jednostki Realizującej Projekt z FS. 
16. Załącznik nr 12 a: Przebieg procedur Udzielania Zamówień w trybie z wolnej ręki dla zamówień  

                             uzupełniających i dodatkowych  dla Jednostki Realizującej Projekt z FS 
17. Załącznik nr 13: Regulamin prowadzenia dialogu technicznego 
18. Załącznik nr 14: Zaciąganie zobowiązań przez Członków Zarządu i Pełnomocników oraz  

                           Kierowników jednostek organizacyjnych. 
19. Załącznik nr 15: Tabela 1  dot. wysokości wadium, zabezpieczenia należytego wykonania oraz  

                           wysokości kar umownych 
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6. Rozdział 6. Korespondencja dot.  postępowań o zamówienie  
7. Rozdział 7. Odpowiedzialność za zwrot wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania  

       zamówienia. 
8. Rozdział 8. Przechowywanie dokumentów z postępowania 
9. Rozdział 9. Wykaz załączników do Regulaminu. 
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INSTRUKCJA PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 
 

I. Zadanie komisji przetargowej: 
 

1. Komisja przetargowa powoływana jest w Spółce WiK w celu przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 50.000 zł. Powyższe dotyczy 
zarówno zamówień publicznych  udzielanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004 r.  wraz z późniejszymi zmianami, zwanym dalej Ustawą - PZP oraz zamówień 
sektorowych prowadzonych w oparciu o załącznik nr 2 do Regulaminem udzielania zamówień w 
Spółce WiK. – Zasady udzielania zamówień sektorowych w Spółce WiK. 

2. W przypadku zamówień sektorowych należy stosować załącznik nr 2 do Regulaminu– „Zasady 
Udzielania Zamówień Sektorowych”. 

3. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w szczególności: przygotowanie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz), dokonywanie oceny ofert oraz proponowanie wyboru oferty najkorzystniejszej, 
z zastrzeżeniem punktu 4.  

4. Kierownik Zamawiającego (Zarząd) może powołać komisję przetargową tylko do oceny spełniania 
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i 
oceny ofert. W takim jednak przypadku, powinien wskazać osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie postępowania,  w szczególności osoby odpowiedzialne za sporządzenie SIWZ we 
współpracy z Działem Zamówień Publicznych i Umów Spółki WiK.  

 
II. Obowiązki i uprawnienia poszczególnych członków komisji  przetargowej. 
 
1. Przewodniczący komisji przetargowej:  

- Kieruje pracą komisji 
- zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji przetargowej 
- dokonuje podziału zakresu obowiązków między poszczególnych członków komisji prac 

podejmowanych w trybie roboczym 
- nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenia zamówienia  
- informuje Zarząd Spółki WiK w Opolu o problemach związanych z pracami komisji w toku 

postępowania o udzielenia zamówienia, w szczególności: 

 wnioskuje do Zarządu  o usunięcie tych członków  z komisji przetargowej, którzy budzą 
uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 

 wnioskuje do Zarządu  o usunięcie członków komisji przetargowej, którzy nie 
podporządkowują się przepisom   Regulaminu Udzielenia Zamówień w  Spółce WiK, nie 
przestrzegają zasad oceny ofert określonych w SIWZ, lub też w inny sposób dezorganizują 
pracę Komisji. 

 Informuje Zarząd o nie wywiązywaniu się poszczególnych członków z powierzonych im 
przez przewodniczącego  obowiązków (dot. np. przygotowania odpowiednich dokumentów 
czy  stawienie się na posiedzenie komisji). 

- Wnioskuje o powołanie biegłych (rzeczoznawców) w przypadku, gdy dokonanie oceny ofert 
wymaga wiadomości specjalnych 

- W przypadku stwierdzenia odstępstw oceny ofert w stosunku do kryteriów i zasad oceny 
określonych w SIWZ przez członków komisji, prosi ich o wyjaśnienie i ewentualną ponowną 
ocenę ofert zgodnie z zasadami SIWZ 

- pozostałe obowiązki – patrz obowiązki członków komisji (pkt.3) 
 

2. Sekretarz komisji przetargowej: 
- prowadzi dokumentację z postępowania o udzielenia zamówienia, w tym w szczególności 

kompletuje wszelkie druki obowiązujące przy prowadzeniu danego postępowania. 
- przygotowuje ogłoszenia o wynikach przetargu oraz pisma do wykonawców dot. wyników 

postępowania lub odrzucenia oferty (z podaniem powodów) 
- protokołuje posiedzenia Komisji przetargowej 
- pozostałe obowiązki – patrz obowiązki członków komisji (pkt.3) 

 
3. Wszyscy członkowie komisji przetargowej: 
 

- uczestniczą w posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego komisji 
- mają obowiązek zapoznać się z treścią Ustawy - PZP ,  Regulaminu oraz niniejszej Instrukcji   



 
Instrukcja Pracy Komisji Przetargowej Data wydania  

-2- Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce WiK kwiecień  2015 

 
- niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami i dokumentami złożonymi przez 

wykonawców składają pisemne oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności o 
których mowa w art. 17 ust 2 Ustawy - PZP . W przypadku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa powyżej następuje wyłączenie członka z dalszego udziału w postępowaniu, oraz 
powtórzenie czynności dokonanych w udziałem członka wykluczonego, za wyjątkiem 
czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania. 

- wykonują powierzone im czynności w sposób rzetelny i obiektywny, kierując się wyłącznie 
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem 

- w przypadku wystąpienia wątpliwości dot. interpretacji zapisów  SIWZ bądź Regulaminu 
Przetargów i Udzielania Zamówień Spółki WiK, mają obowiązek zwrócić się do specjalisty ds. 
zamówień publicznych 

 
4. Biegli (rzeczoznawcy): 

- składają pisemne oświadczenie o którym mowa w art. 17 ust.2 Ustawy PZP : jeżeli zaistnieją 
przesłanki z powyższego artykułu następuje wyłączenie z prac komisji podobnie jak w 
przypadku członków komisji 

- przedstawiają opinię na piśmie, a na żądanie komisji biorą udział w jej pracach z głosem 
doradczym w zakresie udzielania dodatkowych wyjaśnień. 

 
5. Inne osoby biorące udział w postępowaniu tj.:  

- członkowie Zarządu WiK udzielający danego zamówienia  
oraz – jeżeli wystąpiły: 

- osoby, którym powierzone zostały czynności zastrzeżone dla kierownika jednostki, 
- osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które nie 

zostały powołane do komisji przetargowej  
składają pisemne oświadczenie z art. 17 ust.2 Ustawy - PZP. 

 
III. Odpowiedzialność poszczególnych członków komisji: 
1. Osoba składająca wniosek (z komórki merytorycznej) odpowiada za: 

a) oszacowanie wartości zamówienia;  
b) opis przedmiotu zamówienia; 
c) wskazane terminy realizacji; 
d) wskazanie wymogów, jakie musi spełniać wykonawca zamówienia oraz sposobu 

potwierdzenia przez niego spełnienia tych wymogów; 
e) przygotowanie listy pozytywnie ocenionych dostawców z bazy kwalifikowanych dostawców (w 

przypadku innym niż przetarg nieograniczony). 
f) Przygotowanie listy innych potencjalnych wykonawców, z których usług Spółka WiK nie 

korzystała, a którzy wg indywidualnego rozeznania mogą być atrakcyjnymi wykonawcami. 
 
2. Specjaliści branżowi odpowiadają za: 

 Jak w punkcie 1 b,c,d w zakresie odpowiadającym reprezentowanej przez nich branży. 
 
3. Biegli odpowiadają w zakresie,  w jakim zostali powołani przez Kierownika Zamawiającego. 
4. Osoby z Działu Zamówień Publicznych i Umów odpowiadają za zgodność przebiegu procedury z 

odpowiednimi przepisami w szczególności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, związanymi z 
nią aktami wykonawczymi oraz Regulaminem Udzielania Zamówień w Spółce WiK. 

 
5. Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska odpowiada za wprowadzenie odpowiednich zapisów 

do SIWZ i umów w postępowaniach, w który występuje znaczący aspekt środowiskowy. Zapisy 
powinny dotyczyć zarówno wymogów stawianych wykonawcy zadania, potwierdzenia spełnienia 
wymogów poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów, jak i sposobu realizacji zadania i 
potencjalnych konsekwencji odstępstwa od ustalonych procedur. 
Starszy specjalista ds. ochrony środowiska odpowiada także za wprowadzenie standardowych 
zapisów do umów w zakresie zaznajamiania Wykonawców z Polityką Środowiskową Spółki WiK 
oraz ze zidentyfikowanymi znaczącymi aspektami środowiskowymi w WiK.  

 
IV. Współpraca komisji przetargowej oraz osób powołanych do przygotowania postępowania o 
zamówienie publiczne z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Zamówień Publicznych. 
 
1. Wszelkie dokumenty wychodzące na zewnątrz Spółki, a związane z Ustawą - PZP, muszą być 

zatwierdzone przez Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień Publicznych, zwanego dalej 
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Pełnomocnikiem. ( z zastrzeżeniem punktu 7 rozdział 2 Regulaminu ). 
 

2. Postępowanie jak również korespondencja związana z procedurą o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości równej lub przekraczającej 50.000 zł   musi być zarejestrowana w Dziale 
Zamówień Publicznych i Umów WiK. 
 

3. Komisja przetargowa oraz osoby przygotowujące postępowanie współpracują z Pełnomocnikiem , 
w tym między innymi w zakresie: 
- przygotowania informacji i ogłoszeń do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, prasie , 

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółki WiK; 
- przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy jak również innych 

dokumentów przetargowych dla poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych; 
- udzielania wyjaśnień wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dotyczącym udzielenia 

zamówienia publicznego; 
- interpretacji przepisów Ustawy - PZP 
- przygotowania wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 
- zgodności wykonywanych czynności formalnych przy prowadzeniu procedur z przepisami 

Ustawy – PZP. 
 

4. Pełnomocnik może zostać włączony w skład komisji przetargowych na podstawie decyzji Zarządu 
Spółki WiK. 

 
 
V. Zasady działania komisji przetargowej: 
 
1. Komisja przetargowa zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów  

obowiązującego w Polsce prawa, oraz przepisów wewnętrznych Spółki WiK w Opolu.  
 

2. Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności 
członek komisji wskazany przez niego. Przewodniczący zwołuje komisję w ustalonych terminach 
oraz czuwa nad przeprowadzeniem i zakończeniem prac komisji w odpowiednich, zgodnych z 
wymogami ustawowymi  terminach. 
 

3. Ustalenia komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział bezwzględna większość członków,  
w tym przewodniczący lub jego zastępca. Nieobecność członka na posiedzeniu musi być 
uzasadniona, a powody nieobecności należy odnotować w protokole. 
 

4. Członków komisji przetargowej oraz osoby uczestniczące  w pracach komisji obowiązuje ścisła 
tajemnica służbowa  przez cały czas postępowania przetargowego aż do jego zakończenia   i 
traktowanie  wszelkich materiałów i informacji otrzymanych w związku  z postępowaniem 
przetargowym jako poufne. W szczególności  zabronione jest ujawnianie: 
- informacji , których ujawnienie narusza ważny interes Spółki WiK, ważne interesy handlowe 

stron oraz zasady uczciwej konkurencji, 
- informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych ofert za 

wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole postępowania (protokół postępowania jest 
jawny na zasadach i terminach określonych w art.96 ust.3 Ustawy - PZP ). 

- Informacji z ofert, zastrzeżonych przez wykonawcę zgodnie z Ustawą - PZP. 
 

 
5. W sprawach organizacyjnych nie uregulowanych Ustawą - PZP, Regulaminem oraz niniejszą 

Instrukcją komisja podejmuje uchwały większością głosów. 
 
VI. Przebieg pracy komisji przetargowej: 

 
2. Przewodniczący zwołuje komisję w ustalonych terminach oraz czuwa nad przeprowadzeniem i 

zakończeniem prac komisji w odpowiednich, zgodnych z wymogami ustawowymi terminach. 
 

3. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę po otrzymaniu przez przewodniczącego kopii 
zatwierdzonego przez Zarząd Spółki WiK oraz zarejestrowaniu przez Pełnomocnika wniosku z 
jednostki organizacyjnej o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 
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(załącznik nr 7 Regulaminu). 
 

4. Przewodniczący zobowiązany jest do wszczęcia prac komisji nie później niż w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania kopii wniosku.  

5. Komisja przetargowa przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w 
szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd: 
a) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem; 
b) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
c) wzór umowy , jeżeli stanowi ona część materiałów przetargowych ; 
d) propozycję zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem 

podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania; 
e) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
f) projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski zamawiającego do właściwego organu 

o wydanie decyzji wymaganych Ustawą – PZP; 
g) przygotowuje wyjaśnienia dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
 
4.1. Jeżeli komisja została powołana tylko do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, 
powyższe dokumenty przygotowują osoby powołane do przygotowania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.  
 

6. Komisja w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
szczególności: 
a) dokonuje otwarcia ofert w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ; 
b) prowadzi negocjacje albo rokowania z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy 

Ustawa - PZP przewiduje prowadzenie takich negocjacji lub rokowań; 
c) ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom; 
d) przedstawia propozycje do kierownika jednostki wykluczeni wykonawców w przypadkach 

określonych Ustawą – PZP; 
e) wnioskuje do kierownika jednostki o odrzucenie oferty w przypadkach określonych Ustawą – 

PZP; 
f) wnioskuje do kierownika jednostki o unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne 
g) przedstawia propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej; 
h) w przypadku wpłynięcia zażalenia w postępowaniu komisja przetargowa uczestniczy w jego 

rozpatrywaniu. 
 

6. Wszystkie dokumenty ( pisma na Zarząd Spółki, odpowiedzi do Wykonawców) rejestrowane są w 
Dziale Zamówień Publicznych i Umów. 
 

7. Dział Zamówień odpowiada także za rozesłanie wyników postępowania do wykonawców 
biorących udział w postępowaniu, a także emisję wyników postępowania w miejscach 
wskazanych przez  - PZP. 

 
 

VII. Dokumenty sporządzane przez komisję przetargową w toku postępowania o zamówienie 
publiczne. 
 

1. W pierwszej kolejności komisja sprawdza i ewentualnie weryfikuje dane przedłożone na wniosku 
oraz wybiera tryb postępowania. Propozycje trybu przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd 
Spółki WK (patrz Regulamin Rozdział 2). 
 

2. Komisja przetargowa w ramach przygotowania postępowania sporządza: 
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia; 
- Formularz ofertowy; 
- Wzór umowy; 
 

 Powyższe dokumenty zatwierdza Zarząd WiK (jak pkt.1). Zatwierdzenie dokumentów jest 
jednoczesnym zatwierdzeniem trybu postępowania. 
 

3. Na 3 dni przed terminem otwarcia ofert sekretarz komisji przetargowej przekazuje do sekretariatu 
druk „Zestawienie ofert” – Załącznik nr 10 do Regulaminu 
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4. Komisja przetargowa sporządza protokół z postępowania o zamówienie publiczne. Protokół 

powinien zawierać co najmniej: 

a) Nazwę i adres zamawiającego; 

b) opis przedmiotu zamówienia; 

c) informację o trybie udzielenia zamówienia; 

d) informacje o wykonawcach; 

e) cenę i inne istotne elementy ofert; 

f) wskazanie wybranej oferty. 

W przypadku zamówień publicznych protokół sporządza się na drukach ZP wynikających z 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 t.(Dz.U. Nr 188, poz.1154) 
w sprawie protokołu postępowa o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
5. Jeżeli w skład komisji przetargowej nie wchodzi Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

to przed złożeniem wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej, do zatwierdzenia przez 
Zarząd WiK należy przedstawić je Pełnomocnikowi do sprawdzenia pod kątem zgodności z 
Ustawą - PZP. 

 
 
VIII. Zakończenie postępowania 
 
1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Pełnomocnik wzywa wybranego wykonawcę do 

podpisania umowy na warunkach zgodnych z prowadzonym postępowaniem.  
2. Po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne Pełnomocnik wydaje dyspozycje odnośnie zwrotu 

wadium.  
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ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH 
 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 
 
1.1. Niniejszy dokument określa zasady i tryb udzielania zamówień sektorowych w Spółce WiK. 

Dotyczy on wszystkich zamówień udzielanych przez Spółkę WiK rozumianych jako sektorowe 
zgodnie z art.132 ustawy  prawo zamówień publicznych (zwana dalej Ustawą- PZP), o wartości  
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. Ustawy-PZP. 

1.2. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie określone w Ustawie – PZP. 
1.3. Wszystkie wyłączenia przedmiotowe określone w Ustawie w zakresie stosowania Ustawy – PZP 

są jednocześnie wyłączeniami w zakresie stosowania niniejszych Zasad. 
 
 
Rozdział 2. Zamawiający i wykonawcy 
 
2.1. Do przeprowadzenia postępowań o wartości szacunkowej powyżej kwoty, o której mowa w  art. 14 

pkt. 8 PZP Prezes Zarządu WiK  powołuje Komisję przetargową. 
2.2. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym powołanym do przeprowadzenia postępowania. 
2.3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, 

jeżeli występują okoliczności, których mowa w art.17 ustawy PZP. 
2.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art.22  ustawy 

PZP  
2.5. Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się wykonawców o których mowa w art. 24 

ustawy PZP. 
 
 
Rozdział 3. Zasady udzielania zamówień 
 

3.1 Nadrzędną zasadą udzielania zamówień sektorowych w Spółce WiK, jest dbałość o udzielenie 
zamówienia tak, aby uzyskać maksymalnie korzystny dla Spółki WiK efekt realizacji 
przedsięwzięcia.  

3.2 Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.  

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

3.4  Zamówienia, o których mowa w punkcie 1.1. udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu 
zgodnie z niniejszymi Zasadami. 

3.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do 
informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach 
określonych w Ustawie - PZP. 

3.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie - PZP, 
prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 

3.7  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty 
oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

3.8  Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg 
ograniczony. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo aukcji elektronicznej tylko w przypadkach 
określonych w  niniejszych Zasadach. 

3.9 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy Ustawy PZP (art. 14-28) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli zapisy niniejszego dokumentu nie 
stanowią inaczej. 

  
 



 
Zasady Udzielania Zamówień Sektorowych Data wydania  

-2- Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce WiK kwiecień  2015 

 

 

 

Rozdział 4. Przygotowanie postępowania. 
 

4.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie powinno 
się opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku Zamawiający 
powinien wskazać min. 3 różnych dopuszczonych producentów. W przypadku robót 
budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji 
projektowej. 

4.1.1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić 
dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym 
do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub określenia warunków umowy. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i 
oferowanych przez nich rozwiązań. 

4.1.2. Informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie 
Zamawiający może zamieścić  na swojej stronie internetowej.   

4.1.3. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o 
zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. 

4.1.4.Sposób prowadzenia dialogu technicznego określa Regulamin prowadzenia dialogu 
technicznego, który stanowi załącznik nr 13.  

4.1.5. Z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie dialogu technicznego występuje osoba 
odpowiedzialna za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w uzasadnionych sytuacja, w 
szczególności gdy dla prawidłowego zorganizowania postępowania niezbędne jest posiadanie 
specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny. 

 

4.2. Szacowanie wartości zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez 
zamawiającego z należytą starannością.  

4.2.1. Do określenia wartość zamówienia zastosowanie mają przepisy PZP – art. 33, 34 i 35. 

4.2.2. Jeżeli w wyniku szacowania wartości zamówienia w sposób j/w wartość zamówienia okaże 
się równa lub przewyższa kwoty określone w art.11.8 ustawy PZP, postępowanie 
przeprowadza się w oparciu o zapisy ustawy PZP. Zamówienia o wartości mniejszej 
przeprowadza się zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym załączniku. 

4.2.3. W przypadku zamówień udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część 
zamawiający może zastosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli 

jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 Є, pod warunkiem, ze 

łączna wartość tych części wyniesie nie więcej niż 20% wartości zamówienia.” 

Art. 33. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane; 

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane. 

2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji 
wykonawcy.13 
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w 
drodze rozporządzenia: 

1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
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2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 
uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość 
zamówienia. 

Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 
jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 

1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z 
uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego 
na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 

2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej 
usłudze lub dostawie. 

2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 
nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 
3. Jeżeli zamówienia udziela się na czas: 

1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 
miesięcy wykonywania zamówienia; 

2) oznaczony: 
 

a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia; 

b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z 
uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, których 
przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub 
leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są 
opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 
5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości 
zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa 
opcji. 
Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub 
usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 
dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości 
zamówienia. 
3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs 
złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem 
ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości 
progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

4.3. Warunki udziału w postępowaniu. Przy określeniu warunków udziału Wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego zamawiający może posługiwać się 
bezpośrednio zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Opis 
sposobu dokonania oceny spełniania warunków, powinien być związany z przedmiotem 
zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 

4.4. Wykluczenia wykonawców. Z zamówienia sektorowego wyklucza się wszystkich wykonawców 
zgodnie z przesłankami wynikającymi z przepisów ustawy PZP.  

4.5. Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu sektorowym również wykonawców: 

a.  z którymi rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo 
odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

b.  z którym wiąże go umowa w sprawie realizacji zamówienia, lecz wykonawca wykonuje 
zamówienie nienależycie, w szczególności nie dochowuje terminów  etc. 
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c. który jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami 
przez Instytucję Zamawiającego. 

 

4.6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 

a. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 
b. tryb udzielenia zamówienia; 
c. opis przedmiotu zamówienia; 
d. termin wykonania zamówienia; 
e. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków; 
f. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
g. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami; 

h. wymagania dotyczące wadium; 
i. termin związania oferta; 
j. opis sposobu przygotowywania ofert; 
k. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
l. opis sposobu obliczenia ceny; 
m. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
n. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego /jeżeli dotyczy/; 
o. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
p. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia sektorowego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
sektorowego na takich warunkach; 

q. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia sektorowego. 

 

4.6.1. W przypadku gdy przepisy niniejszych Zasad Udzielania Zamówień Sektorowych nie stanowią 
inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również: 

a. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
b. maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 
c. informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,  przewiduje udzielenie takich 

zamówień; 
d. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 
e. adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,  jeżeli zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczna; 
f. informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 

4.6.2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4.6.3. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część 
zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

4.6.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.6.5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
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4.6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku 
sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści 
specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia.  

4.6.7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas potrzebny do uwzględnienia zmian. 

4.6.8.  Jeżeli siwz została opublikowana na stronie internetowej WiK,to: 

 treść pytań Wykonawców na treść siwz wraz z odpowiedziami,  

 treść modyfikacji,  

 informację o wydłużeniu terminu składania ofert 

Zamawiający opublikuje także na tej stronie internetowej. 

4.6.9. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający zmienia jego treść poprzez publikacje odpowiedniego sprostowania 
w miejscach gdzie zostało opublikowane ogłoszenie.   

4.6.10. W okolicznościach opisanych w punkcie 4.3.9. zamawiający przedłuża termin składania ofert z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu 
składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

4.6.11. W przetargu nieograniczonym, ograniczonym oraz w negocjacjach z ogłoszeniem 
Zamawiający udostępnia SIWZ wraz załącznikami na własnej stronie internetowej. Jeżeli jest 
to uzasadnione względami technicznymi lub organizacyjnymi Zamawiający może nie 
udostępniać na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 
opisu przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający poda inny sposób udostępnienia 
opisu przedmiotu zamówienia. 

4.6.12.  Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje siwz w  terminie 5 dni po otrzymaniu 
wniosku.  

 

 

Rozdział 5.  Tryby udzielania zamówień sektorowych 

 
5.1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający 
wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając ogłoszenie o 
zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie 
internetowej. 

5.1.1. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:  

 nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

 określenie trybu zamówienia; 

 adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia; lub określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne; 

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

 termin wykonania zamówienia; 

 opis warunków udziału w postępowaniu; 
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 informację na temat wadium; 

 kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

 miejsce i termin składania ofert; 

 termin związania ofertą. 

 

5.1.2. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później 
niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. 

5.1.3. Cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać 
jedynie koszty jej druku oraz przekazania. 

5.1.4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
przygotowanie i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
ogłoszenia. 

5.1.5. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
warunków, również te dokumenty. 

5.1.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wartości wadium, jakie należy 
przyjmować w postępowaniach określa tabela 1. 

5.1.7. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla każdej 
z części. 

5.1.8. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 

5.1.9. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego lub w kasie w siedzibie zamawiającego. 

5.1.10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5.1.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: 

a. Wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

z zastrzeżeniem pkt 5.1.13; 

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jego wniesienia zabezpieczenia żądano; 

c. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego, 

d. Jeżeli upłynął termin związania ofertą. 

5.1.12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:  

 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

 który został wykluczony z postępowania; 

 którego oferta została odrzucona. 

5.1.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została  
wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia sektorowego na warunkach 
określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
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 zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 

5.1.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o który mowa  w punkcie 6.12, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
W przypadku  wadium wniesionego w formie niepieniężnej zapisy w dokumencie wadialnym, 
dotyczące możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego mogą odnosić się do 
ustawy PZP.  

 

5.2. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a 
oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do ich składania.  

 

5.2.1. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:  

 nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

 określenie trybu zamówienia; 

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

 termin wykonania zamówienia; 

 opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków; 

 informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

 liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert; 

 informację na temat wadium; 

 kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

 miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania; 

 adres strony internetowej, na której jest udostępniania siwz, jeżeli zamawiający udostępnia ją 
na tej stronie; 

 informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej; 

 informacje o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja 
elektroniczna. 

 
5.2.2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 
5 i nie większej niż 20. 

5.2.3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.  

5.2.4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
przygotowanie i złożenie oferty. 

 
5.3. Negocjacje  to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w 

sprawie zamówienia sektorowego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza 
ich do składania ofert. 

 

5.3.a. Zamawiający może też poprzedzić negocjacje publicznym ogłoszeniem.  W takim przypadku 
Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach także wykonawców, spośród tych którzy złożyli 
wnioski spełniające wymogi postawione w ogłoszeniu.   

 

5.3.1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:  
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1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 
ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, lub 
też gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w 
istotny sposób zmienione; 

2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, 
których charakter lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich 
wyceny; 

3) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby 
umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty;  

4) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, 
doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych 
kosztów badań lub rozwoju; 

5) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po 
stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować 
terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego.  

5.3.2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, przekazując wybranym przez siebie 
wykonawcom zaproszenie do negocjacji. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera 
co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 

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

3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 

4) termin wykonania zamówienia; 

5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków; 

6) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania; 

7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 

8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.  

 

5.3.3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie 
mniejszej niż 5, chyba że brak jest takiej ilości Wykonawców, mogących udzielić zamówienie.  
W przypadku, o którym mowa w pkt 4.3.1.1), zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej 
tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu 
ograniczonym.  

5.3.4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
przygotowanie i złożenie oferty. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od 
wykonawców wniesienia wadium wg zasad jak w przetargu nieograniczonym. Wraz z 
zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków 
zamówienia.  

5.3.5. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami 
są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. Prowadzone negocjacje mają 
charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji 
technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.  

5.3.6. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany, będących 
przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu 
zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia sektorowego określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert oraz ich 
znaczenie. 

5.3.7. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje. W 
zaproszeniu do składania ofert zamawiający informuje wykonawców o: 

1) dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  
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3) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert; 

4) obowiązku wniesienia wadium; 

5) terminie związania ofertą. 

5.3.8. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 3 dni od dnia 
przekazania zaproszenia do składania ofert. 

 

5.4. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do 
wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. 

5.4.1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach 
jakościowych. 

5.4.2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania 
ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności 
dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5. 

5.4.3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. Przepisów pkt. 4.3.o  nie stosuje się. 

5.4.4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

5.4.5. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

 

5.5. Inne tryby. Zamawiający może także udzielić zamówienia w dowolnym innym trybie opisanym w 
ustawie PZP w sytuacjach wskazanych w ustawie jako przesłanki zastosowania tych trybów. 
Dotyczy to w szczególności licytacji elektronicznej czy systemu dynamicznego zakupów. W siwz 
należy jednak umieścić informację o nie podleganiu postępowania wymogom ustawy PZP (w 
szczególności procedurze odwoławczej). 

5.6. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela 
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający może udzielić 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: 

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 
przepisów, 

c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 

2) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie 
zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia 
zamówienia; 

3) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej 
jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, 
nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

4) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 
zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 
łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji wcześniej nie 
przewidzianej

1
, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów, lub 

                                                 
1
 Zapis zgodny z Dyrektywą klasyczną 2004/18/WE 
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b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego; 

Dopuszcza się udzielanie zamówień dodatkowych w formie uproszczonej,  
tj. w formie aneksu do umowy podstawowej. 

 

5) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla za-
mówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego; 

6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli 
zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach 
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże 
trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.  

Dopuszcza się udzielanie zamówień uzupełniających w formie uproszczonej,  
tj. w formie aneksu do umowy podstawowej pod warunkiem, że umowa podstawowa trwa. 

 

5.6.1. Najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie, o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu. Powyższe nie dotyczy zamówień dodatkowych i uzupełniających, 
oraz  zamówień, których przedmiotem są:  

1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci 
kanalizacyjnej; 

2) dostawy gazu z sieci gazowej; 

3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;.  

4) Usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych. 

 

5.6.2. W przypadku, zamówień, o których mowa w pkt.5.6.1, nie ma obowiązku nie ma obowiązku 
stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień Spółki WiK. 

 

Rozdział 6. Wybór najkorzystniejszej oferty  

 

6.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest 
jedynym kryterium wyboru. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, 
jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawca 
może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający 
określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden 
wykonawca. 

6.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.  

6.4. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni. 
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6.5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia z tym, że Zamawiający 
może  tylko raz na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium. Zgoda 
wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

6.5 a. Jeżeli upłynął termin związania z ofertą to Strony mogą podpisać umowę (jeżeli taka jest ich 
wola) bez konieczności oficjalnego przedłużania ważności oferty. 

6.6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy 
czym dzień złożenia ofert jest pierwszym dniem związania z ofertą. 

6.7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  

6.8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

6.9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

6.10. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje 
dotyczące ceny, a także inne informacje ważne w danym postępowaniu np. terminy wykonania 
zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6.11. Informacje, o których mowa powyżej, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

6.12. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Zamawiający może także w uzasadnionych przypadkach poprosić o 
uzupełnienie oferty o oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania, w tym oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie: 

- warunków udziału w postępowaniu, 

- przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 

a także inne dokumentów potrzebnych do rozstrzygnięcia postępowania. W przypadku, gdy 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 
Zamawiający nie wzywa wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

6.13. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. Oczywiste omyłki pisarskie; 

b. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 

c. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

  

6.14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem 
treści punktu 6.13; 

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

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia sprzeciwił się na 
poprawienie omyłki określonej w pkt 6.13 ppkt c). Brak zajęcia stanowiska przez Wykonawcę w 
wyznaczonym terminie traktowane będzie jak wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 
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7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6.15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o 
odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6.16. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6.17. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

6.18. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

6.19. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.20. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie 
najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty 
eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu 
wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. 

6.21. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.  

6.22. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną. 

6.23. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Jeżeli podobna 
sytuacja wystąpi w przypadku ofert dodatkowych zamawiający może ponownie wezwać tych 
wykonawców do złożenia kolejnych ofert dodatkowych lub unieważnić postępowanie. Jeżeli 
Wykonawca nie złożył oferty dodatkowej zostaje wykluczony z postępowania. 

6.24. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.  

6.25. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 

2) wszystkich wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

6.26. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa powyżej, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

6.27. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z 
zastrzeżeniem pkt 2 i 3;  

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch 
ofert nie podlegających odrzuceniu; a jeżeli postępowanie dotyczyło umowy ramowej - jednej 
oferty nie podlegającej odrzuceniu.  
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3) w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski 
o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co 
najmniej dwóch wykonawców; 

4) Cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę która 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

5) w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.24, zostały złożone kolejne oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie; 

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

7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia sektorowego.  

6.28. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie tzw. dogrywki poprzez zaproszenie 
do złożenia ofert wszystkich wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w danym postępowaniu.  

6.29. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 
postępowania o udzielenie zamówienia przepis pkt.5.27 stosuje się odpowiednio.  

6.30. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6.31. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia sektorowego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą. Umowa może zostać podpisana w terminie krótszym niż 5 dni, jeżeli: 

a. w postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta lub jeżeli 

b. wybrano ofertę najtańszą i nie wykluczono żadnego z wykonawców ani nie odrzucono 

żadnej oferty; 

c.  ze względu na interes Spółki WiK zaistnieje taka konieczność. 

6.32. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia sektorowego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że wybrana oferta była jedyną niepodlegającą 
odrzuceniu ofertą.  

6.33. Wyniki wszystkich postępowań należy umieszczać na tablicy ogłoszeń Spółki WiK. 

 

Rozdział 7. Umowy o zamówienie sektorowe 

 

7.1. Informacje ogólne.  
7.1.1. Do umów w sprawach zamówień sektorowych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jeżeli przepisy niniejszego załącznika nie 
stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, 
chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Umowy są jawne i podlegają 
udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.  

7.1.2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie.  Wszelkie istotne zmiany warunków umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy powinny być przewidziane w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1.3. Umowę zawiera się na czas oznaczony. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, 
której przedmiotem są: 

1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci 
kanalizacyjnej; 

2) dostawy gazu z sieci gazowej; 
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3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej; 

4) Usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych. 

7.1.4. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
7.2. Umowy ramowe. 

 
7.2.1 Przez umowę ramową – należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub 

większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień. 
7.2.2 Umowa ramowa określa szczegółowe zasady i tryb udzielenia zamówienia oraz warunki 

przyszłej umowy w sprawie zamówienia sektorowego. 
7.2.3 Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji. 
7.2.4 Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4  lata, z tym że ze względu na przedmiot 

zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres 
dłuższy. 

7.2.5 Umowę ramową zawiera się: 
a) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z 

większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne; 
b) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej 

wykonawców. W takim przypadku umowę ramową zawiera się z Wykonawcami, którzy złożyli 
ofertę. 

7.2.6 Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, w trybie: 
a) zamówienia z wolnej ręki – jeżeli zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą; 

przepisów. 
b) zapytania ofertowego – jeżeli zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą. 

7.2.7 Przy udzieleniu zamówień objętych umową ramową nie stosuje się przepisów związanych z 
potwierdzeniem warunków udziału w postępowaniu. 

7.3. Wysokość kar umownych oraz  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, mające 

zastosowanie przy kształtowaniu umów  przedstawia tabela nr 1. 
 

Rozdział 8. Zażalenie 

 

8.1 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie niniejszego 
dokumentu, wykonawca może wnieść pisemne zażalenie do zamawiającego, z zastrzeżeniem 
ust. 8.2. 

8.2 Zażalenie przysługuje wyłącznie wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia, przy czym zażalenie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: 

1) odrzucenie oferty, 

2) wykluczenie wykonawcy. 

8.3 Zażalenie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zażalenie uważa się 
za wniesione z chwilą, gdy doszło ono do zamawiającego w taki sposób, że mógł  zapoznać się 
z jego treścią. 

8.4 W przypadku wniesienia zażalenia, zamawiający informuje wykonawców o jego treści, poprzez 
przesłanie kopii zażalenia wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. 

8.5 Wraz z informacją, o której mowa w ust. 8.4, zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia 
do postępowania zażaleniowego w terminie 3 dni od otrzymania tej informacji.  

8.6 Wykonawca, zgłaszając przystąpienie do postępowania zażaleniowego, wskazuje stronę 
do której przystąpił (zamawiający albo wnoszący zażalenie), powołując się na okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające przystąpienie do postępowania oraz żądanie w zakresie 
zarzutów wskazanych w zażaleniu. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, 
przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy, który wniósł zażalenie.  
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Zażalenie podlega odrzuceniu: 
a) w przypadku wniesienia go po terminie,  

b) w przypadku wniesienia zażalenia przez podmiot nieuprawniony, 

c) w przypadku wniesienia zażalenia wobec czynności innych niż wskazane w ust. 8.2, 

d) w przypadku wniesienia zażalenia na czynności zamawiającego wykonane zgodnie 

z rozstrzygnięciem zażalenia zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 

zażalenia. 

8.7 Wykonawca wnoszący zażalenie oraz wykonawca, który przystąpił do postępowania 
zażaleniowego, nie mogą następnie wnieść zażalenia powołując się na te same okoliczności.  

8.8 Zamawiający rozpatruje zażalenie w terminie 10 dni od jego wniesienia, biorąc pod uwagę 
argumenty przedstawione w zażaleniu oraz interes Spółki WiK. Rozstrzygnięcie zażalenia przez 
zamawiającego jest ostateczne i nie podlega dalszym procedurom.  

8.9 Zamawiający oddala zażalenie w przypadku uznania go za bezzasadne.  

8.10 Brak rozpatrzenia zażalenia w terminie wskazanym w ust. 8.8 uważa się za oddalenie 
zażalenia. 

8.11 W przypadku uwzględnienia zażalenia, zamawiający powtarza czynność lub dokonuje 
czynności zaniechanej w zakresie uwzględnionych żądań. O powtórzeniu czynności lub 
dokonaniu czynności zamawiający informuje wszystkich wykonawców.  

 

Rozdział 9. Dokumentowanie postępowań 

9.1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny 
protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, zawierający co 
najmniej: 

1) opis przedmiotu zamówienia; 

2) informację o trybie udzielenia zamówienia; 

3) informacje o wykonawcach; 

4) cenę i inne istotne elementy ofert; 

5) wskazanie wybranej oferty. 

9.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, 
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz 
umowa w sprawie zamówienia sektorowego stanowią załączniki do protokołu.  

9.3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 

9.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 

9.5. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
realizacji zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

9.6. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 
podobne materiały.  
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...................................................... 
(jednostka organizacyjna) 
 

Zestawienie dostaw i usług planowanych w roku następnym 
 

l.p. Nazwa zadania  
Przewidywana 

wartość zadania w 
roku następnym 

Wartość zadania w 
roku minionym 

 (ostatnie 12 miesięcy) 

Termin realizacji* 
 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 

 

     

 
Uwaga:  
- Jeżeli jednostka potrafi wyszczególnić  na dzień składania załącznika rodzaj i wielkość wszystkich zamówień jakie w roku następnym planuje udzielić, 

może pominąć rubrykę nr 4 
- Jeżeli przy sporządzaniu zestawienia jednostka musi posłużyć się zestawieniem zamówień udzielonych w ciągu minionego roku kalendarzowego lub 

ostatnich 12 miesięcy, należy  uwzględnić zmiany ilościowe zamawianych dostaw lub usług oraz prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalony w ustawie budżetowej 

- *)w rubryce "termin realizacji" należy podać informacje dotyczące ewentualnych podziałów zamówienia na części, lub optymalnego sposobu dostawy np. 
w układzie miesięcznym lub kwartalnym. 

 
 
 
 
……………………………………………………………        …………………………………………………… 
 podpis kierownika działu           podpis szefa pionu 
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Plan udzielania zamówień w Spółce WiK 
 
CZĘŚĆ A. PLAN DOSTAW I USŁUG 
 

Nr 
Nazwa 
zadania  

Planowana wartość 
zamówienia 

w PLN – wartość 
szacunkowa 

zamówienia netto 

Planowany termin udzielenia 
zamówienia 

 
 
 

Jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za złożenie 

wniosku 

Jednostki organizacyjne 
współpracujące 

Planowany termin złożenia 
wniosku 

Zakończenia procedury 

Uwagi i 
zalecenia 

Pozycja 
Planu  

PI- Plan 

inwestycyjny 
PR – Plan 
remontów 
PZ -Plan 
zakupów. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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CZĘŚĆ B: PLAN PRZETARGÓW DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH - ROBOTY BUDOWLANE 

 

Nr Nazwa zadania  

Planowana wartość 
zamówienia 

w PLN – wartość 
szacunkowa 

zamówienia netto 

Planowany termin 
udzielenia zamówienia 

Jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za 
złożenie wniosku 

Jednostki organizacyjne 
współpracujące 

Planowany 
termin złożenia 

wniosku 

Zakończenia 
procedury 

Uwagi i 
zalecenia 

Pozycja 
Planu  

PI- Plan 

inwestycyjny 
PR – Plan 
remontów 
PZ -Plan 
zakupów. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 

INWESTYCJE: 
Dział Produkcji Wody 
 
Dział Sieci Wodociągowej 
 
Dział Sieci Kanalizacyjnej 
 
Dział Oczyszczalni Ścieków 
 
Dział Administracji 
…. 

      

 REMONTY 
 
Dział Produkcji Wody 
 
Dział Sieci Wodociągowej 
 
Dział Sieci Kanalizacyjnej 
 
Dział Oczyszczalni Ścieków 
 
Dział Administracji 
….. 
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...................................................... 
(jednostka organizacyjna) 
 

Rejestr zamówień o wartości do 30.000 € 
 

l.p. Przedmiot 
zamówienia 

Data 
zawarcia 
umowy 

Dostawca/ 
wykonawca 

Termin 
realizacji 

Wartość 
zamówienia 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Uwaga: nr pozycji rejestru należy wpisać na fakturze 
 
Osoba prowadząca: ................................................   strona ............. 
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-1- Wniosek o przeprowadzenie postępowania w temacie: 

 

………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę zadania) 

Nr sprawy :                                                                                                                            data: 

 
 

*) niepotrzebne skreślić 

Wniosek 

o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia  
oraz powołanie komisji przetargowej 

 

1. Jednostka organizacyjna wnioskująca: ……………………………. 

2. Nazwa zadania  (USŁUGA, DOSTAWA, ROBOTY BUDOWLANE* ) 

............................................................................................................................................................ 

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

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zostały określone na 
załączniku: Nr 7 a Usługi –/ Nr 7 b – Dostawy/ Nr 7 c - Roboty Budowlane*):  
 
 

4. Wartość szacunkową zamówienia (bez VAT): …………………………. 

ustalono na podstawie: ……………………………………………………………………………………. 

w dniu ……………………………………..  

(w przypadku robót budowlanych należy obowiązkowo załączyć kosztorys inwestorski)  

 

4a . osoba odpowiedzialna za ustalenie wartości szacunkowej: ……………………………. 

4b. wysokość stawki podatku VAT: ……………… 

 
5. Wniosek złożono na podstawie*): 

a) Planu udzielania zamówień na bieżący rok : poz. ………………………………… 

b) Plan inwestycyjny/plan zakupów inwestycyjnych/plan remontów zleconych poz. ……………….. 

c) innych okoliczności: ...........................................................................................................................  

 

Stwierdzam  celowość zamówienia i proponuję powołać na członków komisji następujące 

osoby z jednostki organizacyjnej składającej wniosek: 

 

         

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

data i podpis kierownika jednostki      data i podpis szefa pionu 

organizacyjnej składającej wniosek 

 

6. Adnotacje Pełnomocnika Zarządu Spółki WiK w zakresie procedury  (np. dotyczące możliwości 

odstąpienia od przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania 

zamówień w Spółce WiK): 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę zadania) 

Nr sprawy :                                                                                                                            data: 

 
 

*) niepotrzebne skreślić 

………………………………      

 podpis 

7. Informacje w zakresie zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych i wynikające z 

nich wymagania z obszaru przepisów ochrony środowiska w zapisach umowy - adnotacja 

Pracownika z Sekcji  ds. Ochrony Środowiska:  

Znaczące aspekty środowiskowe: nie występują/występują* (jeżeli tak – należy wymienić): 

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

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

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

Wymagania do umowy - z obszaru przepisów ochrony środowiska: 

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

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

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

 

………………………………………… 

 podpis 

8. Źródło zabezpieczenia środków finansowych: 

 

.................................................................. ......................................................................................... 

 

      do wartości: ……………………………………………………………….. 

 

.................................................................. 

potwierdzenie Członka Zarządu lub Gł. Księgowego  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

9. Wniosek akceptuję do realizacji pod warunkiem: 

........................................................................................................................................................... 

 

……………………………………………… 
potwierdzenie Członka Zarządu lub Gł. Księgowe 

10. Tryb postępowania: 

1) □  Zamówienie klasyczne o wartości równej i większej od 30.000 Є – procedurę 

przeprowadza dział RZ (lub JRP/O) w oparciu o PZP, 

2) □   Zamówienie sektorowe o wartości równej i większej od progów z art.11 ust. 8 PZP – 

procedurę przeprowadza dział RZ (lub JRP/O) w oparciu o PZP, 

3) □  Zamówienie sektorowe  o wartości równej i większej od 30.000 Є, ale poniżej wartości 

wynikającej z progów z art. 11 ust. 8 PZP – procedurę przeprowadza dział RZ (lub JRP/O) w 
oparciu o ZUZS, 
  

4) Zamówienie sektorowe  o wartości poniżej 30.000 Є: 
a) Powyżej lub równe 50.000 zł - procedurę przeprowadza dział RZ (lub JRP/O): 

- □   zgodnie z ZUZS, 

- □   procedura uproszczona, 

b) Poniżej 50.000 zł: 
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-3- Wniosek o przeprowadzenie postępowania w temacie: 

 

………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę zadania) 

Nr sprawy :                                                                                                                            data: 

 
 

*) niepotrzebne skreślić 

- procedurę przeprowadza dział RZ (lub JRP/O): 

 □   zgodnie z ZUZS, 

 □   procedura uproszczona, 

- □   wnioskująca jednostka organizacyjna – procedura uproszczona. 

 
gdzie: 
PZP- ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
ZUZS – Zasady Udzielania Zamówień Sektorowych – załącznik nr 2 do Regulaminu 
Postępowanie uproszczone – zapytanie ofertowe, lub w uzasadnionych przypadkach  zamówienie 
z wolnej ręki. 
 
 

Zatwierdzam: ………………………………………………… 
dwóch Członków Zarządu  / jeden Członek Zarządu* 

 

 

11. Powołuję komisję w składzie: (opcjonalnie o ile nie wskazano procedury uproszczonej) 

………………………………. - przewodniczący 

………………………………. 

……………………………… 

......................................... 

……………………………… 

 

Opole, dnia ................................,  

Zatwierdzam:............................................................................. 
  dwóch Członków Zarządu / jeden Członek Zarządu * 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

12. Nr postępowania w rejestrze RZ (JRP/O):  ...................................       

     Wniosek zarejestrowano w dniu ..................................... 

Wartość szacunkowa wskazana w pkt 4: 

 

……………………………................................................................................. zł 

po przeliczeniu przez obowiązujący dla zamówień  publicznych kurs euro (1 euro = ………..… zł), 

wynosi: 

 

 ………………………………………………………………………………………… Є  

 

 

........................................................................ 

podpis Pełnomocnika Zarządu ds. zamówień publicznych (WiK /JRP) 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Załącznik Nr 7a – USŁUGI 

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest : 

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

2. Zakres zamówienia obejmuje:(wskazać wszystkie elementy usługi): …………………………….  

……………………………………………………………….. 

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

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

 

Uwaga: Opisując przedmiot zamówienia należy rozważyć możliwość wprowadzenia wobec zamawianego przedmiotu 
wymogów związanych z ochroną środowiska  np. skład spalin, niski poziom hałasu, energooszczędność, szklane 
opakowania itp. 

 

II. Wymagane warunki wobec przedmiotu zamówienia oraz dokumenty, które 
należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełnienia wymogów 
Zamawiającego. 

 
 

1. Wymagane przez Zamawiającego warunki wobec przedmiotu zamówienia: ……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Dokumenty wymagane od Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia  potwierdzające, że 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego:……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… ……………………………………………………………………………………………….. 

III. Istotne postanowienia umowy 

1. Termin realizacji: ……………………………………………………………………………………….. 

2. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………………….. 

3. Obowiązki Zamawiającego:…………………………………………………………………………… 

4. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:………………………………………………………………… 

5. Inne (np. serwisowanie): ……………………………………………………………………………… 

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Inne oprócz ceny kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, które mogą mieć 
znaczenie przy wyborze oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu (np. koszty 
eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność, termin wykonania a także inne 
parametry mające wpływ na ochronę środowiska, jak energooszczędność, rodzaj 
opakowania, sposób utylizacji odpadów): …………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………………………………………



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

V. Opis sposobu obliczenia ceny 

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

VI. Sposób rozliczenia usług  

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

VII. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu. 

 
1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: …………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. W zakresie posiadania  wiedzy i doświadczenia: ( np. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
wykonał …(ilość)  zadań polegających na): …………………………….……………………………… 
………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. W zakresie dysponowania  odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
4. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: ……………..…………………………………… 

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

 
 
 

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Załącznik Nr 7b – DOSTAWY 

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest : 

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

2. Zamówienie obejmuje (wskazać wszystkie elementy towarzyszące np. transport, serwisowanie, ): 

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

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

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

Uwaga: Opisując przedmiot zamówienia należy rozważyć możliwość wprowadzenia wobec zamawianego przedmiotu 

wymogów związanych z ochroną środowiska  np. skład spalin, niski poziom hałasu, energooszczędność, szklane 

opakowania itp 

II. Wymagane warunki wobec przedmiotu zamówienia oraz dokumenty, które 
należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełnienia wymogów 
Zamawiającego. 

 
 

1. Wymagane przez Zamawiającego warunki wobec przedmiotu zamówienia: ……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Dokumenty wymagane od Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia  potwierdzające, że 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego:……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… ……………………………………………………………………………………………….. 

III. Istotne postanowienia umowy 

1. Termin realizacji: ……………………………………………………………………………………….. 

2. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………………….. 

3. Obowiązki Zamawiającego:…………………………………………………………………………… 

4. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:………………………………………………………………… 

5. Inne (np. serwisowanie): ……………………………………………………………………………… 

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Inne oprócz ceny kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, które mogą mieć 
znaczenie przy wyborze oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu (np. koszty 
eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność, termin wykonania a także inne 
parametry mające wpływ na ochronę środowiska, jak energooszczędność, rodzaj 
opakowania, sposób utylizacji odpadów): …………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



V. Opis sposobu obliczenia ceny 

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

VI. Sposób rozliczenia za realizację zamówienia 

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

VII. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu. 

 
1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: …………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. W zakresie posiadania  wiedzy i doświadczenia: ( np. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
wykonał …(ilość)  zadań polegających na): …………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. W zakresie dysponowania  odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
4. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: ……………..…………………………………… 

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

 
 
 

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Załącznik Nr 7 c - ROBOTY BUDOWLANE 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
2. Przedmiot zamówienia określa:

1
*) 

 
a) następująca dokumentacja: 
- Projekt budowlany 
- Projekt wykonawczy 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- Przedmiary 
lub 
 
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
 
3. Zamówienie obejmuje (np. serwisowanie): …………..……………………………………….. 

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

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

4. Istotne informacje dotyczące realizacji zamówienia (np. termin, podział na części): 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Uwaga: Opisując przedmiot zamówienia należy rozważyć możliwość wprowadzenia wobec zamawianego przedmiotu 

wymogów związanych z ochroną środowiska  np. skład spalin, niski poziom hałasu, energooszczędność, szklane 

opakowania itp 

II. Wymagane warunki wobec przedmiotu zamówienia oraz dokumenty, które 
należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełnienia wymogów 
Zamawiającego. 

 
 

1. Wymagane przez Zamawiającego warunki wobec przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Dokumenty wymagane od Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia  potwierdzające, że 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………. 

III. Istotne postanowienia umowy 

1. Termin realizacji: ……………………………………………………………………………………….. 

2. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………………….. 

                                                 
)  wybrać właściwe poprzez podkreślenie 
 



3. Informacje dot. serwisowania: ……………………………………………………………………….. 

4. Obowiązki Zamawiającego:…………………………………………………………………………… 

5. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:………………………………………………………………… 

6. Inne: ……………………………………………………………………………………………………… 

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Inne oprócz ceny kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, które mogą mieć 
znaczenie przy wyborze oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu (np. koszty 
eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność, termin wykonania a także inne 
parametry mające wpływ na ochronę środowiska, jak energooszczędność, rodzaj 
opakowania, sposób utylizacji odpadów): ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny 

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

VI. Sposób rozliczenia robót  

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

VII. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu. 

 
1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: …………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. W zakresie posiadania  wiedzy i doświadczenia: ( np. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
wykonał …(ilość)  zadań polegających na)………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. W zakresie dysponowania  odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:  
 

 
a) Kierownikiem…………………… z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

……………w specjalności ……………  bez / z* ograniczeń łącznie z aktualnym wpisem na 
listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, z co  najmniej ………. letnim 
doświadczeniem  zawodowym  w kierowaniu ……………………………. po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych; 

b) Inne osoby: ………….. 
 

 
4. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: ……………..…………………………………… 

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



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

 



Protokół z udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 € Data wydania   
-1- Załącznik nr 8 do Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce WiK kwiecień  2015 

 

 

Nr sprawy                                                                 Opole ,dnia ...................... 
  

 
Protokół z udzielenia zamówienia 

 o  wartości szacunkowej do 30.000 € (włącznie) 
 

1. Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę............................................................................................ 
   ...................................................................................................................................................................... 
    
2. Nazwa zadania :......................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 

 ( opis przedmiotu  zamówienia  ) 
 
3. Zwrócono się do następujących  dostawców / wykonawców, którzy zaproponowali  
   następujące ceny : 
 

 
Nr oferty. 

 
Nazwa i adres dostawcy/wykonawcy  

 
Proponowana cena 

Netto/brutto 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
Otwarcie/ porównanie

*
 ofert nastąpiło w dniu...............................  o godz. ..................................  

 
Proponowany wykonawca............................................................................................................................... 

Cena oferty netto............................................................................................................................................ 

Uzasadnienie 

wyboru....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 

Postępowanie zakończono w dniu....................................... 
 
4. Udzielenie zamówienia wynika z *): 

a) Planu udzielania zamówień na bieżący rok : poz. ………………………………… 

b) Plan inwestycyjny/plan zakupów inwestycyjnych/plan remontów zleconych poz. ……………….. 

c) innych okoliczności: .................................................................................................................:………… 

 
 Podpisy : 
                Osoba prowadząca sprawę:  ........................................ 
      Data i podpis 
 
 

 

                Zamawiający : .................................................................. 
     Data i podpis Członków Zarządu WiK 

 
Uwagi :  

1. Oferta wybranego Wykonawcy nie musi być najtańsza,  jeżeli osoba prowadząca sprawę wykaże , że jest 
ona najkorzystniejsza np. poprzez korzystne inne elementy oferty 

2. Punkt 3 wypełniamy tylko wtedy, gdy zwracano się do kilku (min.2) oferentów z prośbą o podanie ofert 
cenowych. 

                                                           
*
 Niepotrzebne skreślić 



Potwierdzenie złożenia oferty Data wydania  
-1- Załącznik nr 9 do Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce WiK kwiecień  2015 

 
 

 
 
 

POTWIERDZENIE  
 

złożenia oferty: 
 
 
 
 
 
data i godzina złożenia: ................................................................. 
 
nazwa zadania: ............................................................................. 
 
nazwa oferenta: ........................................................................... 
 
nadany numer sprawy: ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Podpis osoby przyjmującej oferty 

 



Zestawienie ofert Data wydania  
-1- Załącznik nr 10 do Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce WiK kwiecień  2015 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT 

  
 

Nazwa zadania:  
 

 

Znak sprawy:   

 

 

Dział prowadzący sprawę:   

 

Termin składania ofert:    

 
 

l.p. Przyjęcie oferty Nr dziennika lub  nazwa 

oferenta Data godzina 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

………………………………… 
Podpis osoby przyjmującej oferty 



Wykaz przepisów wykonawczych do Ustawy PZP Data Wydania  
-1- Załącznik nr 11 do Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce WiK kwiecień 2015 

 
 

WYKAZ  
przepisów wykonawczych do ustawy - PZP 

 
 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Poz. 231), 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Poz. 232), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Poz. 279), 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług 
o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Poz. 1361), 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Poz. 1360), 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót 
budowlanych (Poz. 1372), 

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 
poz. 1692) 

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień 
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735) 

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów  zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 96, poz. 559), 

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), 

11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania 
przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280), 

12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich 
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), 

13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług 
o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym(Dz. U. Nr 12, poz. 68), 

14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń 
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz. U. Nr 12, poz. 69), 

15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 175, poz. 1226), 

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji 
kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, 
poz. 820), 

17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej 
stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych 
członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. Nr 128, poz. 885), 

18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji 
rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu 
przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110), 

19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. 
Nr 49, poz. 470), 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie 
oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Poz. 233), 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych 
do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku 
konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. Nr 147, poz. 1063), 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217), 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464), 
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24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075), 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
Nr 130, poz. 1389), 

27. Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P. Nr 31, poz. 275), 

28. Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P Nr 12, poz. 122), 

29. Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Zamówień Publicznych (M.P Nr 52, poz. 886). 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2252
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http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1860
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http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1862
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1861
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1861
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Regulamin  prowadzenia dialogu technicznego 

 

§1 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego tj. Wodociągi i 

Kanalizację w Opolu Spółka z o.o. dialogu technicznego (dalej: Dialogu), poprzedzającego 
postępowanie w trybie wynikającym z Zasad udzielania zamówień sektorowych w Spółce WiK – 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Dialog techniczny prowadzony jest z zachowaniem zasad, o których mowa w motywie (8) 
preambuły dyrektywy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. UE L z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 

3. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
zachowanie równego traktowania podmiotów uczestniczących w Dialogu. 

4. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Dialogu wykonują osoby 
zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

5. Udział w Dialogu nie może naruszać uczciwej konkurencji postępowania w sprawie wyboru 
Wykonawcy. W szczególności podmioty uczestniczące w Dialogu nie będą brały udziału w 
przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§2 

1. Dialog techniczny przeprowadza się  w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji, które 
mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia do postępowania.  
W szczególności Dialog prowadzi się w sytuacji, gdy dla prawidłowego zorganizowania 
postępowania niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny.  

2. Zamawiający, prowadząc Dialog techniczny, powinien zapoznać się z najlepszymi, 
najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, 
technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie lub na rynku właściwym dla przedmiotu 
zamówienia planowanego do udzielenia, a także skonfrontować własne potrzeby z możliwościami 
ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek.  

3. Dialog jest przeprowadzany na podstawie zgody Prezesa Zarządu WiK, poprzedzonej wnioskiem 
osoby odpowiedzialnej za opis przedmiotu zamówienia w danym postępowaniu. 

 

§3 

1. Dialog techniczny przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez Prezesa Zarządu WiK. . 

2. Wyznaczone osoby: 
a) przygotowują informację o zamiarze przeprowadzenia Dialogu, która zostanie opublikowana 

na stronie internetowej Spółki WiK 
b) umawiają miejsca i terminy spotkań z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu; 
c) prowadzą spotkania z uczestnikami Dialogu; 
d) przygotowują treść ewentualnych zapytań do podmiotów uczestniczących w Dialogu 

technicznym; 
e) przygotowują odpowiedzi na pisma składane przez podmioty uczestniczące w 

postępowaniu; 
f) sporządzają wnioski  i ustalenia końcowe z informacji pozyskanych podczas Dialogu. 

 

§4 

 

1. Dialog zostaje wszczęty poprzez zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu  
na stronie internetowej WiK zawierającego podstawowe informacje na temat Dialogu. 

2. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia Dialogu po zamieszczeniu na stronie internetowej WiK 
informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu, mogą pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną 
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bezpośrednio poinformować o wszczęciu Dialogu znane sobie/pracownikom WiK podmioty, 
prowadzące działalność zbieżną z przedmiotem zamówienia. 

 

§ 5 

 

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się w trybie, terminie i miejscu 
określonym w informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego. 

2. Po otwarciu wniosków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wyznacza termin spotkań z 
podmiotami, które wyraziły chęć wzięcia udziału w Dialogu. 

3. Zamawiający zaprasza do udziału w Dialogu technicznym podmioty, które wyraziły chęć udziału 
w Dialogu. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie ilości podmiotów, z którymi będzie 
prowadzić Dialog, do ilości zapewniającej mu pozyskanie niezbędnych informacji. 

4. Zaproszenie winno być wysłane w terminie nie krótszym niż pięć dni przed wyznaczoną datą 
spotkania.  

5. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, z 
zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie powinno powodować znaczącego 
wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem Dialogu. 

 

§ 6 

1. Dialog jest prowadzony w języku polskim.. 
2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie 
później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane 
informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 

3. Dokumentacja z przeprowadzenia Dialogu staje się następnie załącznikiem do wniosku o 
udzielenia zamówienia (wg załącznika nr 7 do Regulaminu udzielania zamówień w Spółce WiK)  
a następnie przechowywana jest w dziale, w którym prowadzone jest postępowanie. 
Dokumentacja z dialogu jest wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego i w odróżnieniu od 
protokołu udzielenia zamówienia nie podlega ona udostępnianiu. 

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz odpowiedzi na pytania mogą 
być przekazywane pomiędzy Zamawiającym a uczestnikami Dialogu w formie pisemnej, faksem 
lub drogą elektroniczną. 

 

§ 7 

 
1. Podmiotom, które uczestniczyły w Dialogu zostaną zwrócone na ich wniosek wszelkie złożone 

przez nie plany, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne 
materiały. 

2. Informację na temat prowadzonego uprzednio Dialogu należy podać w dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia w tym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania. 
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Lp. Upoważniony  Kwota w zł Procedura: PZP, Regulamin Udzielania Zamówień w Spółce WiK Na podstawie 

 
1 

 
Kierownicy 

 
do 500 zł samodzielnie 

 
Bez procedury 
 

Zarządzenie 

 
2 
 
 

 
Pełnomocnicy 

 
do  10 000 zł samodzielnie 

do 2 000 zł bez procedury  
 
 
 
 
 

Pełnomocnictwo 

 od 2000  do 5000 zł 

- zapytanie ofertowe – chyba, że jest możliwy (lub uzasadniony) tylko jeden wykonawca 

- zał. nr 8 „Protokół z udzielenia zamówienia” 

od 5 000  do 10 000 zł 

- zał. nr 7 „Wniosek” 

- zapytanie ofertowe – chyba, że jest możliwy (lub uzasadniony) tylko jeden wykonawca 

- zał. nr 8 „Protokół z udzielenia zamówienia” 

10 000 – 30 000 zł wspólnie 
z drugim upoważnionym 
Pełnomocnikiem lub 
Prokurentem 

- zał. nr 7 „Wniosek” 

- zapytanie ofertowe – chyba, że jest możliwy tylko jeden wykonawca 

- zał. nr 8 „Protokół z udzielenia zamówienia” 

- umowa 

30 000 – 300 000 zł 
wspólnie z członkiem 
Zarządu 

o wartości do 30 tys. euro 

- zał. nr 7 „Wniosek” 

- Procedura wynikająca z Zasad udzielania zamówień sektorowych (zwykle przetarg nieograniczony)  lub 
zapytanie ofertowe – chyba, że jest możliwy (lub uzasadniony) tylko jeden wykonawca 

- odpowiednio: SIWZ, ogłoszenie, oferty, protokół lub  zał. nr 8 „Protokół z udzielenia zamówienia” 

- umowa 

o wartości 30 tys. euro powyżej 

- Procedura wynikająca z Zasad udzielania zamówień sektorowych (zwykle przetarg nieograniczony) 

- zał. nr 7 „Wniosek” 

- SIWZ, ogłoszenie, oferty, protokół, umowa 
 
3 

 
Członkowie 
Zarządu 

 
do 30 000 zł -  samodzielnie  

do 2 000 zł - bez procedury   
 
 
 

od 2 000 do 5 000 zł 

- zapytanie ofertowe – chyba, że jest możliwy(lub uzasadniony)  tylko jeden wykonawca 

- zał. nr 8 „Protokół z udzielenia zamówienia” 
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Od 5 000 do 30. 000  zł: 

- zał. nr 7 „Wniosek” 

- Procedura wynikająca z Zasad udzielania zamówień sektorowych (zwykle przetarg nieograniczony)  lub 
zapytanie ofertowe – chyba, że jest możliwy (lub uzasadniony) tylko jeden wykonawca 

- odpowiednio: SIWZ, ogłoszenie, oferty, protokół lub  zał. nr 8 „Protokół z udzielenia zamówienia” 

- umowa 

UMOWA 
SPÓŁKI,§.26, 

od 30.000 – 300 000 zł 
wspólnie z Członkiem 
Zarządu lub Prokurentem 
lub Pełnomocnikiem 

o wartości do 30 tys. euro 

- zał. nr 7 „Wniosek” 

- Procedura wynikająca z Zasad udzielania zamówień sektorowych (zwykle przetarg nieograniczony)  lub 
zapytanie ofertowe – chyba, że jest możliwy (lub uzasadniony) tylko jeden wykonawca 

- odpowiednio: SIWZ, ogłoszenie, oferty, protokół lub  zał. nr 8 „Protokół z udzielenia zamówienia” 

- umowa 

o wartości 30 tys. euro i powyżej 

- zał. nr 7 „Wniosek” 

- Procedura wynikająca z Zasad udzielania zamówień sektorowych (zwykle przetarg nieograniczony) 

- SIWZ, ogłoszenie, oferty, protokół, umowa 

Powyżej 300 000 zł  – 
wspólnie z Członkiem 
Zarządu  lub Prokurentem 

- zał. nr 7 „Wniosek” 

- Procedura wynikająca z Zasad udzielania zamówień sektorowych (zwykle przetarg nieograniczony) lub  
z PZP  

- SIWZ, ogłoszenie, oferty, protokół, umowa 
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Wartość 
zamówienia 

Rodzaj zamówienia 

Wysokość 
zabezpieczenia 

należytego 
wykonania umowy 
(% ceny ofertowej 

brutto/netto*) 

Wysokość 
wadium 

(% wartości 
szacunkowej, 

w zaokrągleniu) 

Wysokość kary umownej 
(% wartości umowy netto) 

Za odstąpienie od umowy Za każdy dzień opóźnienia realizacji umowy 

1 2 3 4 5 6 

1. Postępowanie 
wg procedury 
uproszczonej 

ROBOTY BUDOWLANE 10 % 

--- 

umowa do 25.000 zł netto (włącznie): 

20 % 
 

umowa powyżej 25.000 zł netto: 

10 % 

umowa do 25.000 zł netto (włącznie): 

0,3 %, jednak nie mniej niż 20,00 zł 
 

umowa powyżej 25.000 zł netto: 

0,2 % DOSTAWY I USŁUGI --- 

2. Postępowanie 
wg procedury  

zgodnej  
z  ZUZS 

 

ROBOTY BUDOWLANE 10 % 2,5 % 

10 % 

umowa do 250.000 zł netto  (włącznie): 
0,2 %, jednak nie mniej niż 200,- zł 

umowa od 250.000 (wyłącznie) zł  

do 1.000.000 zł netto (włącznie): 

0,15 % 

umowa powyżej 1.000.000 zł netto: 

0,1 % 

DOSTAWY I USŁUGI 
o wartości szacunkowej 
do 100 tys. zł (włącznie) 

--- --- 

umowa do 100.000 zł netto (włącznie): 

0,2 % 

umowa od 100.000 zł (wyłącznie)  

do 500.000 zł netto (włącznie): 

0,15 % 

umowa od 500.000 zł (wyłącznie)  

do 1.000.000 zł netto (włącznie): 

0,1 % 

umowa powyżej 1.000.000 zł netto: 

0,05 % 

DOSTAWY I USŁUGI 
o wartości szacunkowej 

powyżej 100 tys. zł 
10 % 2,5 % 

* w zależności od tego, czy oferty składane są w kwotach netto czy brutto 
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UWAGA: 

1. Powyższa tabela w zakresie kar określa jedynie kary umowne za odstąpienie i opóźnienie w realizacji umowy. Kary za pozostałe przypadki nienależytego 

realizowania umowy określane powinny być indywidualnie dla każdego postępowania, przy uwzględnieniu specyfiki przedmiotu zamówienia i interesu 

zamawiającego. Kara umowna za niedotrzymanie terminu usunięcia wady przedmiotu umowy (stwierdzonej przy odbiorze albo w okresie gwarancji jakości lub 

rękojmi) powinna być określona w podwójnej wysokości w stosunku do kary przewidzianej za opóźnienie w realizacji umowy.  

2. Wysokość kar przewidziana w tabeli może zostać zwiększona w następujących przypadkach: 

1) jeżeli zachodzi pilność realizacji zamówienia, 

2) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, 

3) ze względu na potrzebę ochrony interesu zamawiającego (np. gdy nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia może wiązać się z ryzykiem wystąpienia 

po stronie zamawiającego dodatkowych kosztów, opłat lub kar, lub wystąpienia innej szkody po stronie zamawiającego, 

4) gdy termin realizacji zamówienia stanowi kryterium wyboru ofert, 

5) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

3. Wysokość kar oraz wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewidziane w tabeli może zostać zmniejszona w następujących przypadkach: 

1) gdy postępowanie prowadzone jest z jednym wykonawcą (z wolnej ręki), 

2) na uzasadniony wniosek wykonawcy, 

3) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

4. Regułą jest określanie wysokości kar w sposób procentowy. Jednocześnie, np. ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia lub konieczność zachowania 

przejrzystości zapisów umownych o karach, dopuszcza się określanie wysokości kar poprzez podanie konkretnych kwot. W takim przypadku kwota ta powinna 

odpowiadać stawkom procentowym w tabeli, liczonym od wartości szacunkowej zamówienia. 

5. Jeżeli postępowanie prowadzone jest w częściach, wówczas wartości zamówienia podane w tabeli odnoszą się poszczególnych części tego postępowania. 

6. Powyższa tabela, w zakresie obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, nie obowiązuje w przypadku postępowań na usługi i 

dostawy sukcesywne. 

7. Powyższa tabela nie obowiązuje także w zakresie obowiązku żądania wadium oraz  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku postępowań 

dotyczących zakupu standardowych pojazdów.  

 




