
 

REGULAMIN 

Udzielania zamówień publicznych sektorowych, których wartość przekracza 30.000,00 euro oraz jest mniejsza  

od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

Strona 1 z 11 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SEKTOROWYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 30.000,00 EURO  

ORAZ JEST MNIEJSZA OD KWOTY OKREŚLONEJ  

NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP 

– ZGODNIE Z ART. 132 I 133 USTAWY PZP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Październik 2017 



 

REGULAMIN 

Udzielania zamówień publicznych sektorowych, których wartość przekracza 30.000,00 euro oraz jest mniejsza  

od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

Strona 2 z 11 

I. Przepisy ogólne 

 

§ 1  

1. Stare Miasto – Park Sp. z o.o. w Wierzawicach zobowiązane jest do stosowania ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki i tryby udzielania zamówień stanowiących 

zamówienia sektorowe w myśl art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 i 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawa pzp) o wartości wyższej 

od 30.000,00 euro oraz mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  

3. Stare Miasto - Park Sp. z o.o., jako podmiot udzielając zamówień związanych z kanalizacją 

i oczyszczaniem ścieków oraz zamówień w celu tworzenia sieci przeznaczonych do 

świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub 

dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, na które wiejska 

Gmina Leżajsk wywiera dominujący wpływ, posiadając 100% udziałów, sprawując nadzór 

nad organem zarządzającym oraz mając prawo do powoływania składu organu nadzorczego 

- prowadzi postępowania zgodnie Regulaminem, przy czym regulaminu nie stosuje się: 

 do zamówień sektorowych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej, 

 do zamówień współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których udzielanie 

regulują postanowienia Instytucji współfinansujących. 

 

 

II. Definicje 

 

§ 2  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1830 z późn.zm.); 

2. dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności 

na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez 

opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

3. kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Stare Miasto – Park 

Sp. z o.o. w Wierzawicach; 

4. komórce merytorycznej - należy przez to rozumieć wyodrębniony dział w strukturze 

organizacyjnej Spółki (także stanowisko pracy jedno- lub wieloosobowe), w zakresie 

działania którego mieści się realizacja konkretnego zamówienia publicznego; 

5. najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego, w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności 

twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt 
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jest stała albo ofertę z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena 

lub koszt;  

6. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki lub obiektu budowlanego, a także 

realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego;  

7. SIWZS - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia 

sektorowego, 

8. szacunkowej wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez 

Zamawiającego; 

9. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 

roboty budowlane lub dostawy; 

10. ustawie pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych; 

11. wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

12. zamawiającym - należy przez to rozumieć Stare Miasto – Park Sp. z o.o. w Wierzawicach; 

13. zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 

Zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane; 

14. zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne 

zamawiającego udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów 

działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z 

produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub 

kierowania takimi sieciami (art. 132 ust. 1 pkt. 4  i ust 2 ustawy pzp). Przy udzielaniu 

zamówień zamawiający jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy pzp dopiero, gdy 

wartość tych zamówień przekroczy kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy pzp; 

15. zamówienia sektorowe poniżej progu - należy przez to rozumieć zamówienia sektorowe, 

których wartość wynosi od 30.000,00 euro do kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy pzp, a do udzielenia, których nie stosuje się ustawy pzp. 

 

 

III. Zasady udzielania zamówień 

 

§3 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego 
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zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, 

a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

4. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

kierownik zamawiającego oraz pracownicy zamawiającego w zakresie, w jakim powierzono 

im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

5. Zamówienia publicznego udziela kierownik zamawiającego. 

6. Terminy odnoszące się do każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego należy ustalić w sposób umożliwiający ich dotrzymanie (dotyczy to zarówno 

skracania, jak i wydłużania terminów). Podczas ustalania terminów należy wziąć pod uwagę 

złożoność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, charakter i przedmiot 

zamówienia publicznego, a także dostępny personel zamawiającego, jego zadania, 

umiejętności i doświadczenie. 

7. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w 

sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one 

zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne 

do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców. 

8. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zawierają wymagania związane z przedmiotem zamówienia publicznego, przy 

czym kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny lub 

kosztu również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. 

jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, 

innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 

 

 

IV. Ustalenie wartości zamówienia  

 

§4 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

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

starannością. 

2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy pzp dzielić 

zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 

3. Ustalenie wartości zamówienia należy do zadań komórki merytorycznej, z której działalnością 

związane jest zamówienie. 

4. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 

dostawy lub usługi i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania - jeżeli 

przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

5. Szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, 
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z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających i jest dokumentowane. 

Zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący zaniżeniem jego wartości 

szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę 

konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

5.1. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, 

5.2. możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie, 

5.3. możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę. W 

przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów 

ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia publicznego 

ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. 

6. Rozeznanie rynku może być prowadzone na etapie szacowania wartości zamówienia. 

7. Czynność szacowania wartości zamówienia należy dokumentować w formie pisemnej. 

8. W celu ustalenia czy wartość zamówienia nie przekracza progu, o którym mowa w art. 11 ust 

8 ustawy pzp, należy przeliczyć wartość zamówienie według obowiązującego kursu euro 

podanego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

 

 

V. Zasady udzielania zamówień sektorowych poniżej progu 

(dotyczy zamówień, których wartość wynosi od 30.000,00 euro do kwoty określonej na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp dla zamawiających sektorowych) 

 

§ 5  

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą zamówień sektorowych przekraczających wyrażoną 

w złotych szacunkową wartość zamówienia 30.000 euro i nieprzekraczających wyrażonej 

w złotych szacunkowej wartości zamówienia: 

1.1. kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług oraz  

1.2. kwoty 5.225.000 euro dla robót budowlanych. 

2. W zależności od potrzeb, postępowanie zostaje przeprowadzone według jednego 

z następujących trybów: 

2.1. przetargowy - ma być prowadzony zgodnie z ustawą pzp, 

2.2. ogłoszenie sektorowe - ogłaszane na stronie internetowej zamawiającego, 

 

§ 6  

(tryb przetargowy) 

1. Tryb przetargowy to tryb udzielenia zamówienia sektorowego, który może udzielić 

Zamawiający zgodnie z art. 134 ust 1 ustawy pzp,  

2. Zamawiający wybierając tryb przetargowy stosuje ustawę pzp. 

 

§ 7  

(tryb ogłoszenie sektorowe) 

1. Tryb ogłoszenie sektorowe to tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na 
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ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego wykonawcy składają oferty. 

2. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie (wraz z niezbędnymi załącznikami) o zamówieniu na 

stronie internetowej Zamawiającego tj. www.sm-park.pl oraz wysyła drogą elektroniczną 

(mailem) informację o umieszczeniu ogłoszenia do min. 3 wybranych przez siebie 

Wykonawców. Zamawiający dopuszcza składanie ofert od Wykonawców do których nie 

wysłał informację o umieszczeniu ogłoszenia. 

3. Kierownik Zamawiającego może powołać komisję do przeprowadzenia zamówienia, poprzez 

zarządzenie wewnętrzne, w którym to określi zasady pracy komisji. 

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

4.1. nazwę (firmę) i adres Zamawiającego, 

4.2. określenie trybu zamówienia, 

4.3. opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 

częściowych, 

4.4. opis warunków udziału w postępowaniu, 

4.5. termin wykonania zamówienia, 

4.6. sposób przygotowania i złożenia oferty, 

4.7. miejsce i termin złożenia oferty, 

4.8. kryteria oceny ofert i ich znaczenie, o ile cena lub koszt nie były jedynym kryterium, 

4.9. termin związania ofertą, 

4.10. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy. 

5. Zamawiający mając na uwadze §3 ust. 6 niniejszego regulaminu oraz złożoność przedmiotu 

zamówienia wyznacza termin składania  ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

przygotowania i złożenia oferty z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni. 

6. Wykonawcy mogą zwracać się z pytaniami w formie papierowej lub elektronicznej do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej oraz w zakresie innych 

kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż 3 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  

7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający umieszcza odpowiedzi wraz z nadesłanymi pytaniami, nie 

ujawniając źródła pytań, na stronie internetowej. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. 

8. Wykonawca składa ofertę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot 

zamówienia jest podzielny. 

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

11. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

12. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

http://www.sm-park.pl/
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sfinansowanie zamówienia. 

13. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje związane z przyjętymi kryteriami oceny ofert w danym postępowaniu (cena lub 

koszt, termin wykonania, okres gwarancji, rabat itp.). 

14. Po zakończeniu czynności otwierania ofert Zamawiający, w obradach niejawnych, dokonuje 

m.in.:  

14.1. oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcom,  

14.2. badania ofert pod względem formalnym,  

14.3. badania ofert według kryteriów przyjętych dla prowadzonego postępowania,  

14.4. proponuje wybór oferty najkorzystniejszej.  

15. Osoby biorące udział w pracach związanych z postępowaniem zobowiązane są do 

nieujawniania informacji dotyczących przebiegu badania, ocen i porównywania ofert, aż do 

zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyboru Wykonawcy.  

16. Zamawiający może wezwać Wykonawców:  

16.1. w celu złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,  

16.2. do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy,  

16.3. do prezentacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia (w przypadku, gdy specyfika 

zamówienia uniemożliwia wiarygodną ocenę funkcjonalności urządzenia bez 

dokonania oceny samego urządzenia oraz sposobu jego obsługi).  

17. Wykonawcy mogą uzupełniać tylko dokumenty zawierające błędy. Uzupełnieniu nie podlega 

złożona oferta.  

18. Dokumentacja uzupełniająca może zostać przesłana drogą elektroniczną (e-mailem), faksem 

lub korespondencyjnie.  

19. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni wadliwych dokumentów 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający odrzuca jego ofertę.  

20. Zamawiający może odstąpić od poprawiania omyłek oraz od wzywania Wykonawców w celu 

uzupełniania dokumentów i wyjaśniania ofert, o ile nie będzie to miało wpływu na wybór 

najkorzystniejszej oferty.  

21. Odrzuceniu podlega także oferta, która:  

21.1. jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,  

21.2. nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu firmy,  

21.3. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

21.4. jest nieważna na podstawie innych przepisów. 

22. Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy:  

22.1. którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

22.2. z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy, 

z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

22.3. którzy nie wykonali umowy zawartej z Zamawiającym lub wykonali ją nienależycie bądź 

znajdują się w sporze z Zamawiającym. 

23. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

24. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do 
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przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, 

zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, 

koszty eksploatacji, serwis, oraz termin wykonania zamówienia. 

25. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub kosztem. 

26. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 

jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

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

dodatkowych. 

27. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny lub kosztu wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

28. Jeżeli w postępowaniu, bez względu na przedmiot zamówienia, cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się przeprowadzanie 

negocjacji z Wykonawcą. 

29. Zamawiający dodatkowo może przeprowadzić negocjacje ustne z wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, jeżeli takie negocjacje zostały przewidziane w ogłoszeniu. 

30. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą. 

31. Z przebiegu postępowania zostaje sporządzony protokół. 

32. O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz drogą elektroniczną (mail) jeżeli zostały podane adresy w ofercie przez 

wykonawców. 

33. Zamawiający może z uzasadnionych przyczyn unieważnić postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego w całości lub w części, jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość 

składania ofert częściowych. 

34. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy 

złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 

tym również kosztów przygotowania oferty. 

 

VI. Umowy 

 

§8 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu wybranemu w toku 

postępowania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 

upływem terminu związania ofertą. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający 

dopuszcza zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

3. Do umów w sprawach zamówień sektorowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks cywilny. 

4. Umowy w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego zawierane są na czas określony, nie 

dłuższy niż do 4 lat od dnia zawarcia umowy. 

5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

5.1  zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 

określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 

5.2 zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

5.2.1 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, 

5.2.2 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

5.2.3 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

5.3 zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

5.3.1 konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie 

mógł przewidzieć, 

5.3.2 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

5.4 wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca: 

5.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1), 

5.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, 

5.4.3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 

jego podwykonawców; 

5.5 zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 4e; 

5.6 łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku 

zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

6.1 zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 

6.2 nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

6.2.1 zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 

udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

6.2.2 zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy 

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

6.2.3 zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy, 

6.2.4 polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 5.4). 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

9. Po zawarciu umowy sporządza się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, o ile istnieje 

możliwość sporządzenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. Umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

 

 

VII. Dokumentowanie i archiwizowanie postępowań 

 

§ 9  

Oprócz wyżej ustalonych zasad, Zamawiający zobowiązany jest do dokumentowania postępowań 

i przechowywania dokumentów przez okres wskazany w odrębnych przepisach.  

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 1 0  

1. Za prawidłowość przeprowadzonych w oparciu o niniejszy Regulamin procedur odpowiada 

osoba, której powierzono przeprowadzenie danego zamówienia. 
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2. Dla zamówień sektorowych, o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 

określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, wykonawcy nie przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w ustawie pzp.  

3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy i aktów 

wykonawczych do ustawy, Kodeksu cywilnego oraz inne regulacje wewnętrzne w tym 

zakresie. 

 


