Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5 /2017 z 22 lutego 2017r.
Dyrektora WZMiUW w sprawie wprowadzenia
Regulaminu planowania i udzielania zamówień
publicznych i pracy Komisji Przetargowych w
Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie
REGULAMIN PLANOWANIA I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH
W WOJEWÓDZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W WARSZAWIE
DZIAŁ I.
ZASADY OGÓLNE
§1
Definicje:
Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o:
1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie ul. Ksawerów 8 02-656 Warszawa.
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora WZMiUW.
3. Oddziale - należy przez to rozumieć poszczególne Oddziały w: Ciechanowie, Ostrołęce,
Płocku, Radomiu, Sokołowie Podlaskim, Warszawie.
4. Zarządzie - należy przez to rozumieć Dyrektora WZMiUW i jego zastępców, Głównego
Księgowego WZMiUW i jego zastępcy oraz Działy: FK, OA, RP, IPE, UW, ZP.
5. Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
6. Upoważnionej Osobie – należy przez to rozumień Dyrektora Oddziału WZMiUW lub
innego pracownika, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie
wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w regulaminie lub Ustawie;
7. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Przetargową powołaną zgodnie
z postanowieniami Ustawy i niniejszego Regulaminu.
8. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
9. SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia lub
inny przekazywany Wykonawcom dokument, w którym Zamawiający określa zasady
i warunki udzielenia Zamówienia.
10. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
11. UZP - należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych.
12. Izbie – należy przez to rozumieć Krajową Izbę Odwoławczą.
13. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
14. Zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną
zawieraną między zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy
lub roboty budowlane, której zawarcie podlega przepisom Ustawy.
15. Zespole - należy przez to rozumieć zespół powoływany do nadzoru nad realizacją
udzielonego zamówienia w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi,
którego wartość netto jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 1 000 000 euro.
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§2
Udzielanie zamówień jest prowadzone w oparciu o roczny plan finansowy Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie dotyczący Zarządu i Oddziałów.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

§3
Każdego roku w terminie do 15 stycznia, przed wszczęciem postępowań przetargowych,
działy merytoryczne w oddziałach przedkładają informację do Zarządu – stanowisko ds.
Zamówień Publicznych, o planowanych zamówieniach publicznych według formularza
planowanych zamówień – załącznik nr 1 do Regulaminu – celem ustalenia, czy istnieje
obowiązek stosowania ustawy oraz ustalenia, czy wartość zamówienia przekracza progi
kwotowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (tzw. progi
unijne). Sumowanie nie dotyczy robót budowlanych.
Nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego budżetu
lub planu finansowego na kolejny rok dla WZMiUW, działy merytoryczne w oddziałach
przedkładają uproszczoną informację o planowanych zamówieniach publicznych według
formularza planowanych zamówień – załącznik nr 2 do Regulaminu celem jej publikacji na
stronie internetowej WZMiUW.
Osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne w Zarządzie prowadzi centralny rejestr
planowanych zamówień publicznych. Wszelkie zmiany w planowanych zamówieniach
powinny być zgłaszane do Zarządu celem aktualizacji prowadzonego rejestru. Rejestr będzie
też zawierał dane z procentowego wykorzystania środków finansowych dla zamówień
udzielanych w częściach, dla których mogą być stosowane procedury określone w art. 6a
ustawy.
Udzielanie zamówień na zakup robót budowlanych, dostaw i usług może nastąpić wyłącznie
w trybach i na zasadach określonych przepisami ustawy oraz zgodnie z innymi przepisami
szczególnymi.
Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego, prowadzi Kierownik
Zamawiającego oraz Upoważnione Osoby na podstawie udzielonych im pisemnych
upoważnień.
Przed wszczęciem postępowania należy każdorazowo oszacować wartość zamówienia,
w szczególności w celu:
a) ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania ustawy,
b) ustalenia, czy wartość zamówienia przekracza progi kwotowe określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (tzw. progi unijne).
Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy art. 32–35 ustawy.
Ustalenie wartości zamówienia należy do zadań działu merytorycznego.
Kierownik działu merytorycznego po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia występuje
z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego lub Upoważnionej Osoby o wszczęcie procedury
o udzielenie zamówienia, zawierającym m.in.
a) opis przedmiotu zamówienia (który zostanie przywołany w SIWZ),
b) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy,
c) wartość szacunkową bieżącego zamówienia oraz w przypadku usług i dostaw
zsumowaną wartość podobnych zamówień dla całego WZMiUW,
d) proponowany skład Komisji Przetargowej.
Wniosek parafuje również osoba ds. zamówień publicznych w Zarządzie/Oddziale (jeżeli
takie stanowisko funkcjonuje w Oddziale). Wzór wniosku określa załącznik nr 4 i 5 do
Regulaminu.
Nie dopuszcza się zaniżania wartości zamówienia w celu obejścia przepisów ustawy,
ze względu na wartość zamówienia.
Po uzyskaniu akceptacji dział merytoryczny przekazuje wniosek do Sekretarza Komisji
Przetargowej.
Pozostałe czynności przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego prowadzi
Komisja Przetargowa powoływana wg zasad określonych w § 4 ust. 1 zgodnie z przepisami
ustawy.
2

1.
2.
3.
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5.

6.

7.
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§4
Komisję Przetargową powołuje Zarządzeniem odpowiednio Kierownik Zamawiającego lub
Osoba Upoważniona na stałe lub doraźnie do przeprowadzenia określonego postępowania
o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.
Zasady organizacji, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków Komisji Przetargowej określa
dział II niniejszego Regulaminu.
Oferty składane przez wykonawców są rejestrowane przez sekretariat w książce kancelaryjnej
z dokonaniem wpisu daty i godziny złożenia w obecności osoby doręczającej (przedstawiciel
Wykonawcy, Poczta Polska, inne). Na kopercie oferty należy również dokonać wpisu daty
i godziny złożenia oferty.
Zarząd i Oddziały prowadzą rejestr przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne
i wniesionych odwołań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 38 do Regulaminu.
Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne w Oddziałach składają do Zarządu do 15
lutego roku następnego rejestr przeprowadzonych postępowań oraz roczne sprawozdanie
z udzielonych zamówień na drukach ZP-SR1 zgodnie z art. 98 ust. 1 i 4 ustawy
i Rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów obowiązującymi w tym zakresie.
Zarząd sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje do Prezesa UZP.
Dokumentacja z prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne znajduje się
u Sekretarza Komisji, a po zakończeniu postępowania jest archiwizowana, z wyłączeniem
dokumentacji z postępowań przetargowych dotyczących zadań realizowanych przy udziale
środków europejskich, która powinna być przechowywana łącznie z pozostała dokumentacją
związaną z realizacją tego zadania przez okres wynikający z umowy bądź decyzji o przyznaniu
pomocy finansowej.
Umowy zgodne z wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne i wg
wzoru zamieszczonego w SIWZ, z wybranym wykonawcą, przygotowuje dział merytoryczny
zgodnie z Instrukcją Obiegu i Kontroli Dokumentów i przedkłada do podpisu Dyrektorowi
Zarządu lub Dyrektorowi Oddziału.
Kopię podpisanej przez strony umowy, działy przekazują najpóźniej w terminie siedmiu dni
roboczych od daty jej podpisania Sekretarzowi Komisji Przetargowej, który umieszcza ją
w dokumentacji z postępowania i zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy
tzw. progi unijne.

§5
Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy oraz do udzielenia których nie stosuje się pozostałych przepisów
wynikających z art. 4 ustawy, prowadzone są przez działy merytoryczne wg zasad określonych
w dziale III niniejszego Regulaminu.
§6
Osoby, którym powierzono określone czynności przewidziane w przepisach ustawy, w zakresie
tych czynności, podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
§7
Postępowania mające na celu wybór wykonawcy zamówienia, które jest współfinansowane lub
finansowane z środków budżetu Unii Europejskiej należy przygotować i przeprowadzić
w trybach przewidzianych w ustawie, z zastrzeżeniem, że tryby inne niż przetarg nieograniczony
i przetarg ograniczony należy stosować jedynie w sytuacji, kiedy obiektywnie nie można
przeprowadzić postępowania w trybie przetargowym, należy wybierać tryby dające możliwość
porównania kilku ofert;
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§8
Ogłoszenia o przetargach, SIWZ oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia postępowania oraz informacje do zamieszczenia, które zamawiający
zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej, oddziały przesyłają drogą elektroniczną na
adres informatyk@wzmiuw.waw.pl oraz do wiadomości na adres zp@wzmiuw.waw.pl do godz.
14:00 w dni robocze.
DZIAŁ II.
REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.
5.
6.

§9
Dział określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji,
w celu zapewnienia sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków
za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.
Postanowienia działu mają zastosowanie do prac Komisji powoływanych przez Kierownika
Zamawiającego lub przez Osobę upoważnioną w celu przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia oraz oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert.
Komisja Przetargowa jest powoływana do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy.
W sytuacjach szczególnych dopuszcza się
odstąpienie od powoływania Komisji
Przetargowej. W tym przypadku we wniosku o wszczęcie postępowania kierownik działu
uzasadnia takie odstępstwo i wskazuje osobę/osoby do przeprowadzenia postępowania.
Wykonując czynności, o których mowa w dziale II, Komisja Przetargowa stosuje przepisy
ustawy i wykonawcze do ustawy, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
Posługiwanie się niniejszym regulaminem pracy Komisji Przetargowej nie zwalnia jej
członków z odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami
prawa.
Rozdział II. Skład komisji

1.
2.
3.
4.
5.

§10
Kierownik Zamawiającego lub Osoba Upoważniona powołuje Komisję Przetargową stałą do
przeprowadzania postępowań lub doraźną do przeprowadzenia określonego postępowania załącznik nr 3
Komisja Przetargowa składa się z min. 3 osób.
Członkami Komisji Przetargowej powinny być osoby o odpowiednich kwalifikacjach
merytorycznych w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w zakresie przepisów
o zamówieniach publicznych.
Kierownik Zamawiającego wyznacza spośród członków Komisji Przetargowej
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
Komisja Przetargowa działa na dowolnej, uzasadnionej wagą sprawy liczbie posiedzeń,
zależnie od potrzeb.

§11
1. Członkowie Komisji Przetargowej składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy i przekazują je Przewodniczącemu
Komisji.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, członkowie Komisji Przetargowej składają
niezwłocznie po zakończeniu sesji otwarcia ofert, chyba że okoliczności uzasadniające
złożenie tego oświadczenia ujawnią się na wcześniejszym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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3. W przypadku zmiany w zakresie istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1
ustawy, członek Komisji Przetargowej obowiązany jest do ponownego złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności wymienionych
w art. 17 ust. 1 ustawy, członek Komisji Przetargowej obowiązany jest niezwłocznie
wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając
o tym na piśmie Przewodniczącego Komisji oraz Kierownika Zamawiającego / Osobę
Upoważnioną, a w przypadku Przewodniczącego Komisji – Kierownika Zamawiającego /
Osobę Upoważnioną.
5. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjęte przez osobę
podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności
faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
6. Oświadczenia dołącza się do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Kierownik Zamawiającego / Osoba Upoważniona, na wniosek Przewodniczącego Komisji,
odwołuje z prac Komisji członka, który:
a) złożył oświadczenie o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy,
b) nie złożył oświadczenia w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji,
c) złożył oświadczenie niezgodne z prawdą – w takim wypadku wyłączenie następuje
z chwilą uzyskania wiadomości wskazujących na nieprawdziwość oświadczenia,
d) z przyczyn obiektywnych nie może on wykonywać swoich obowiązków,
e) nie usprawiedliwi swojej nieobecności,
f) nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków lub obowiązków wynikających
z przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz decyzji Przewodniczącego Komisji,
innych niż obecność na posiedzeniach Komisji.
8. W miejsce odwołanego członka Komisji, Kierownik Zamawiającego / Osoba Upoważniona
może powołać nowego członka Komisji. Nowy członek Komisji Przetargowej składa
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w najkrótszym możliwym terminie.
9. Wobec Przewodniczącego Komisji czynności odebrania oświadczenia i ewentualnego
wyłączenia dokonuje bezpośrednio Kierownik Zamawiającego / Osoba Upoważniona,
podejmując decyzję o jego odwołaniu i powołaniu w jego miejsce nowego
Przewodniczącego Komisji.
Rozdział III. Udział biegłych i innych osób w pracach komisji
1.
2.
3.
4.

§12
Komisja może wnioskować do Kierownika Zamawiającego / Osoby Upoważnionej
o powołanie biegłego do wykonania określonych w toku jej prac czynności, jeżeli do ich
wykonania wymagane jest posiadanie wiadomości specjalnych.
Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, termin jej sporządzenia oraz
szacowane koszty wynagrodzenia biegłego, a także – o ile jest to możliwe – wskazanie
kandydatury biegłego.
Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie Komisji Przetargowej mogą
uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym.
Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio do biegłych.
Rozdział IV. Czynności w trakcie postępowania

§13
1. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja
Przetargowa wykonuje w szczególności następujące czynności:
 Przygotowuje SIWZ - załącznik nr 7 , zaproszenia i ogłoszenia o zamówieniu;
 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
przekazuje je do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
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 zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
albo przekazuje do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie
dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie;
 zamieszcza/przekazuje właściwej komórce organizacyjnej do zamieszczenia na
stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego
wszystkie dokumenty (w tym ogłoszenia) i informacje wymagane ustawą do
opublikowania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 przekazuje do opublikowania ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób niż wskazany
powyżej, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim –
w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Kierownika Zamawiającego / Osobę
Upoważnioną;
 zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje do opublikowania
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy –
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zamówienia z wolnej ręki;
 zawiadamia Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub
zamówienia z wolnej ręki w terminie określonym w ustawie;
 przygotowuje propozycje modyfikacji i wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
 przygotowuje i przedkłada Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej
protokoły z posiedzeń komisji, projekty zaproszeń, informacji oraz innych
dokumentów wymaganych przepisami ustawy;
 prowadzi negocjacje albo dialog z wykonawcami w przypadku, gdy ustawa przewiduje
prowadzenie takich negocjacji albo dialogu;
 dokonuje otwarcia ofert;
 po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje zgodnie z art. 86
ust. 5 ustawy;
 dokonuje badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach
z ogłoszeniem, wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz wniosków
o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;
 wzywa/wnioskuje do Kierownika Zamawiającego / Osoby Upoważnionej
o zatwierdzenie wezwania wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia
dokumentów wymaganych od wykonawców lub do wyjaśnienia treści oferty;
 dokonuje poprawienia w ofercie omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
 wnioskuje do Kierownika Zamawiającego / Osoby Upoważnionej o wykluczenie
wykonawców w przypadkach przewidzianych ustawą;
 wnioskuje do Kierownika Zamawiającego / Osoby Upoważnionej o odrzucenie ofert
w przypadkach przewidzianych ustawą;
 przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje
do Kierownika Zamawiającego / Osoby Upoważnionej o unieważnienie
postępowania;
 dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej oraz przedstawia
Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej rekomendację dotyczącą
odpowiedzi na odwołanie albo odpowiedzi na informację o podjętej niezgodnie
z przepisami czynności lub zaniechaniu czynności;
 przedstawia Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej propozycje
w zakresie wnioskowania do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą,
przedłużenie okresu ważności wadium, a także w zakresie zatrzymania wadium –
w przypadkach określonych ustawą;
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 przygotowuje projekt informacji do wykonawców o zawieszeniu biegu terminu
związania ofertą;
 sprawdza czy wykonawca wniósł wadium zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ;
 przedstawia Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej propozycje
w zakresie określenia warunków przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
 wykonuje czynności niezbędne do przeprowadzenia licytacji elektronicznej;
 zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych
albo przekazuje je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na zasadach określonych
w art. 95 ustawy.
2. Podczas sesji otwarcia ofert Komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:
 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 sprawdza, czy oferty nie zostały uszkodzone lub otwarte;
 sprawdza termin złożenia ofert (datę i godzinę);
 otwiera oferty, które zostały złożone w terminie;
 odczytuje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
3. Komisja zwraca oferty złożone po terminie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2
ustawy.
4. Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do
składania ofert, po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli
byli powołani).
Rozdział V. Prawa i obowiązki członków komisji
§14
1. Biorąc udział w pracach Komisji członkowie Komisji mają prawo w szczególności do:
 dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w Komisji,
 uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach Komisji,
 zgłaszania przewodniczącemu komisji w każdym czasie uwag i problemów
dotyczących funkcjonowania Komisji,
 zgłaszanie zastrzeżeń, co do prawidłowości toczonego postępowania lub podjętych
decyzji Komisji,
 wnioskowania o powołanie biegłego.
2. Do odbioru ofert z sekretariatu, składanych w postępowaniach prowadzonych na zasadach
określonych w przepisach ustawy, upoważnieni są Sekretarz i Przewodniczący Komisji.
§15
1. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:
 uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Komisji,
 przygotowywanie propozycji modyfikacji i wyjaśnień dotyczących specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
 badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, wniosków
o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz wniosków o dopuszczenie do udziału
w licytacji elektronicznej,
 złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy.
2. Do obowiązków członka Komisji, nie będącego Przewodniczącym ani Sekretarzem
Komisji, należy w szczególności:
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3.
4.
5.
6.
7.

 wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 regulaminu, w tym
zadań wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji,
 niezwłoczne informowanie Przewodniczącego Komisji o okolicznościach, które
uniemożliwiają udział w pracach Komisji.
Każdy członek ponosi odpowiedzialność w zakresie, w jakim powierzono mu wykonanie
zadania.
Członkowie Komisji będący pracownikami Zamawiającego wykonują swoje obowiązki
związane z udziałem w pracach Komisji w ramach obowiązków służbowych.
Obowiązkiem przełożonego członka Komisji jest umożliwienie członkowi Komisji udziału
w pracach Komisji.
Członek Komisji jest zobowiązany, najwcześniej jak to jest możliwe, powiadomić
Przewodniczącego Komisji o swojej nieobecności na posiedzeniu Komisji, podając przyczyny
nieobecności.
Decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Komisji na posiedzeniu
podejmuje Przewodniczący Komisji. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności
Przewodniczącego Komisji podejmuje Kierownik Zamawiającego / Osoba Upoważniona.

§16
1. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 15 ust. 1
regulaminu, należy w szczególności:
 organizowanie prac Komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz
zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono
w zarządzeniu o jej powołaniu,
 otwarcie ofert, wniosków i odczytanie z każdej oferty: nazwy i adresu Wykonawcy,
ceny oferty, oraz ewentualnie terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
warunków płatności zawartych w ofertach,
 odebranie od członków Komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym
w art. 17 ust. 1 ustawy i włączenie oświadczeń do dokumentacji postępowania,
 wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego / Osoby Upoważnionej o odwołanie
członka Komisji, który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył oświadczenie o zaistnieniu
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył nieprawdziwe
oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1
ustawy, a także o odwołanie członka Komisji z innych uzasadnionych powodów,
 w razie potrzeby wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego / Osoby
Upoważnionej o zawieszenie działania Komisji do czasu wyłączenia członka Komisji
lub do czasu wyjaśnienia sprawy,
 podział czynności, o których mowa w § 13 na poszczególnych członków Komisji,
 informowanie Kierownika Zamawiającego / Osoby Upoważnionej o przebiegu prac
Komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami Komisji,
 przedkładanie Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej projektów
pism, w szczególności w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania,
 nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez Sekretarza Komisji,
 nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji
postępowania,
2. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie
odpowiednich dokumentów Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej,
wykonawcom, Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a także za zamieszczenie ich
w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego
oraz w miejscu, o którym mowa w § 13 ust. 1 tiret 4 regulaminu.
3. Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec osób trzecich.
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§17
Do obowiązków Sekretarza Komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 15 ust. 1 regulaminu
należy w szczególności:
 udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych
z prowadzonym postępowaniem,
 dokumentowanie czynności Komisji, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń
Komisji, pism do wykonawców oraz sporządzenie protokołu postępowania wraz
z załącznikami,
 prowadzenie sekretariatu Komisji tj. wysyłanie pism wykonawcom, zapoznawanie
członków Komisji z korespondencją dot. postępowania przetargowego,
 przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą,
 czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez
członków Komisji,
 odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania,
przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych
z postępowaniem,
 przygotowanie dokumentacji postępowania w celu udostępnienia jej wykonawcom
oraz biegłym, przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania
wyjaśniające lub kontrole oraz dokonania jej archiwizacji.
Rozdział VI. Zakończenie prac komisji.
§18
1. Przewodniczący Komisji przekazuje Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej
do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania wraz z załącznikami.
2. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu
postępowania przez Kierownika Zamawiającego / Osobę Upoważnioną.
Rozdział VII. Udostępnianie protokołu, lub załączników do protokołu.
1.
2.
3.

4.
5.

§19
Protokół z postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w aktualnym
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wniosek osoby zainteresowanej.
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Przewodniczącego lub Sekretarza, przesłanie kopii pocztą, faksem lub
drogą elektroniczną - zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
Bez zgody Przewodniczącego lub Sekretarza wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu
lub załączników w miejscu wyznaczonym nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać –
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu – treści
złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W trakcie wglądu wnioskodawcy w udostępnioną dokumentację obecny jest Sekretarz lub
inny – wyznaczony przez Przewodniczącego – członek Komisji.
Czynność dokonania wglądu w dokumentację powinna zostać potwierdzona przez
wnioskodawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 31 do Regulaminu.
Rozdział VIII. Rozpatrywanie odwołań

§20
1. W przypadku wniesienia do Zamawiającego informacji o podjętej przez niego czynności
niezgodnie z przepisami ustawy lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany,
na które nie przysługuje odwołanie, Komisja dokonuje oceny zarzutów i wynik oceny
przedstawia Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej.
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2. W przypadku uznania ich zasadności Komisja powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 30).
1.

2.
3.
4.
5.

§21
W przypadku wniesienia odwołania Komisja zbiera się i przygotowuje odpowiedź na zarzuty
przedstawione w odwołaniu z uzasadnieniem i ewentualne zgłoszenie opozycji
z uzasadnieniem przeciw przystąpieniu do postępowania odwoławczego innego wykonawcy
zgodnie z art. 185 ust.4 ustawy.
Przewodniczący Komisji przekazuje Kierownikowi Zamawiającego / Osobie Upoważnionej
odpowiedź Komisji w przedmiocie wniesionego odwołania i ewentualnej opozycji.
Kierownik podejmuje decyzję czy odpowiedź i opozycja zostaną wniesione do Izby oraz
wskazuje osoby reprezentujące Zamawiającego w postępowaniu przed Izbą.
Sekretarz Komisji przygotowuje dokumenty związane z postępowaniem i wraz
ze stanowiskiem Zamawiającego przekazuje do KIO, po otrzymaniu wezwania z KIO.
Szczegółowe czynności postępowania odwoławczego opisuje dział VI ustawy.
Rozdział IX. Zespół

1.

2.
3.
4.
5.

§22
W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, Kierownik
Zamawiającego / Osoba Upoważniona zgodnie z art. 20a ustawy powołuje zespół osób do
nadzoru realizacji udzielonego zamówienia.
Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.
Co najmniej dwóch członków Zespołu jest powoływanych do Komisji Przetargowej.
Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej
dwóch członków Komisji Przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.
Każdy z członków Zespołu odpowiada za sprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Rozdział X. Postanowienia końcowe

§23
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy oraz
przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
DZIAŁ III.
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ KWOTY
WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY
Rozdział I. Zasady ogólne.
1.

2.
3.
4.

§24
Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:
 zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,
 racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania
środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową
realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów
finansowych udzielane są na podstawie działu III z zachowaniem wytycznych wynikających
z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy jednostki zapewniający
bezstronność i obiektywizm.
Za przestrzeganie przepisów działu III odpowiedzialni są:
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 kierownicy działów wnioskujących,
 inni pracownicy jednostki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy
udzielaniu zamówienia.
5. W przypadku postępowań, o których mowa w niniejszym dziale nie powołuje się Komisji
Przetargowej.
6. Przepisy działu III nie ma zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jest za pośrednictwem
elektronicznej platformy katalogów produktów (eKatalogi).
Rozdział II. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia.
1.
2.

3.
4.

5.

§25
Wszczęcie postępowania poprzedza wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia tego
samego rodzaju w skali roku i ewentualnie bieżącego zamówienia, jeżeli zamówienie jest
udzielane w częściach, dokonane z należytą starannością przez pracowników działu.
Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zastosowaniu
co najmniej jednej z następujących metod:
 kalkulacji kosztów lub kosztorysów inwestorskich;
 określenia cen prac projektowych w oparciu o środowiskowe zasady wyceny prac
projektowych (ŚZWPP);
 analizy cen rynkowych;
 analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie
poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez
zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących
analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego
kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy.
Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki
służbowej i załączonych do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie
szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:
 zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców,
 odpowiedzi cenowe wykonawców,
 wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą
dokonania wydruku),
 kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot
zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia.
Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział III. Wszczęcie procedury.

§26
1. Jeżeli oszacowana wartość zamówienia przeprowadzona zgodnie z § 25 nie przekracza
14 000 euro netto wymagana jest tylko zgoda Dyrektora / Dyrektora Oddziału na
przeprowadzenie postępowania. W takim przypadku dział merytoryczny we wniosku,
którego wzór stanowi załącznik nr 5 w miejscu na podanie procedury podaje propozycję
przeprowadzenia postępowania (negocjacje z jednym wykonawcą lub rozeznanie cenowe ze
wskazanymi wykonawcami, itp.).
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2. Dla zamówień o wartości poniżej 14 000 euro nie wymagana jest pisemna dokumentacja
przeprowadzonych czynności wyboru wykonawcy.
3. Zaakceptowany przez Dyrektora / Dyrektora Oddziału wniosek, stanowi podstawę do
zakupu usług, dostaw lub robót budowlanych. (Jeżeli zakup będzie wymagał umowy
regulującej zasady wykonania dostawy, usługi lub robót budowlanych – dział merytoryczny
przed podpisaniem jej z wykonawcą przygotowuje projekt umowy i przekazuje go do
akceptacji radcy prawnego, osoby ds. zamówień publicznych oraz księgowego).
§27
1. Jeżeli oszacowana wartość zamówienia przeprowadzona zgodnie z § 25 przekracza
wyrażoną w złotych kwotę 14 000 euro netto, ale nie przekracza kwoty wskazanej
w art. 4 pkt 8 ustawy dział merytoryczny przedkłada wniosek o wszczęcie postępowania
o zakup robót, usług lub dostaw do Dyrektora / Dyrektora Oddziału z podaniem m.in.
opisu przedmiotu zamówienia, uzasadnienia celowości dokonania zakupu, informacji
o łącznej wartości zamówień tego rodzaju w danym roku budżetowym ustalonej w złotych
i euro, szacunkowej wartości bieżącego zamówienia w złotych i euro, informacji
o posiadanych na ten cel środkach finansowych w złotych brutto oraz wskazaniem
zastosowania jednej z procedur wyboru wykonawcy określonej w § 28.
2. Po uzyskaniu akceptacji wniosku przez Dyrektora / Dyrektora Oddziału, stanowi on
podstawę do przeprowadzenia wybranej formy zakupu usług, dostaw lub robót
budowlanych wg §28-29.
Rozdział IV. Wybór wykonawcy i udzielenie zamówienia.
1.

2.

3.

4.

§28
Czynność wyboru wykonawcy przeprowadza komórka wnioskująca w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego,
b) przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych
wykonawców,
c) zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych,
zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców,
d) zebrania informacji o cenach rynkowych przez pracowników działu w formie notatki.
W przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby
wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby
wykonawców z jednoczesnym zamieszczeniem zapytania ofertowego na stronie internetowej
zamawiającego.
Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
 opis przedmiotu zamówienia,
 opis kryteriów wyboru wykonawcy,
 warunki realizacji zamówienia,
 termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę.
Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie
najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:
 jakość,
 funkcjonalność,
 parametry techniczne,
 koszty eksploatacji,
 serwis,
 termin wykonania zamówienia,
 doświadczenie wykonawcy,
 poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

§29
Z wykonawcami, którzy złożyli oferty można prowadzić negocjacje, celem ustalenia
najkorzystniejszych dla zamawiającego warunków zamówienia. Przeprowadzone negocjacje
w jednej z wybranych form należy udokumentować w notatce z wyboru:
 Złożenie dodatkowych ofert cenowych na piśmie.
 Negocjacje ze wszystkimi wykonawcami w formie aukcji z ustalonym postąpieniem
cenowym.
Po dokonaniu wyboru wykonawcy, dział składa do Dyrektora / Dyrektora Oddziału notatkę
z wyboru wg wzoru - załącznik nr 19 do Regulaminu.
Po akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia przez Dyrektora / Dyrektora Oddziału,
komórka wnioskująca przygotowuje projekt umowy i przekazuje go do akceptacji radcy
prawnego, osoby ds. zamówień publicznych oraz księgową.
Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowę
podpisuje Dyrektor lub Dyrektor Oddziału.
Umowę sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a drugi dla Zamawiającego.
Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w § 28 pkt 1a) Regulaminu,
informację o udzieleniu zamówienia zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego
niezwłocznie po zawarciu umowy. Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym
mowa w § 28 pkt 1b) Regulaminu, informację o udzieleniu zamówienia przekazuje się
niezwłocznie po zawarciu umowy wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Umowa powinna
być zawarta na piśmie.
Rozdział V. Zasady dokumentacji i przechowywania.

1.
2.

§30
Cała dokumentacja z procedury (wniosek, oferty, notatka, umowa) przechowywana jest
w dziale merytorycznym przez okres co najmniej 2 lat od udzielenia zamówienia.
Działy merytoryczne prowadzą rejestr zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń
obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4, który będzie podstawą do sporządzenia
sprawozdania do Prezesa UZP zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy. Zakres informacji zawartych
w rejestrze powinien zgadzać się z załącznikiem nr 33 do Regulaminu.
Rozdział VI. Odstąpienie od stosowania Regulaminu.

1.
2.

3.

§31
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zamawiającego może podjąć decyzję
o odstąpieniu od stosowania Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci
notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Dyrektora / Dyrektora Oddziału lub
upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać
okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu. Notatkę służbową
przechowuje się przez okres co najmniej 2 lat od udzielenia zamówienia.
Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania
zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności
dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych
i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków
europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

Uwaga: Aktualne przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych, opinie prawne, publikacje, orzecznictwo
ws. zamówień publicznych, szkolenia i inne przydatne informacje są dostępne na stronie Urzędu Zamówień
Publicznych www.uzp.gov.pl.
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DZIAŁ IV: ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
Planowanie zamówień publicznych:
Zał. nr 1 Zestawienie planowanych zamówień publicznych zgodnie z art. 13a ustawy.
Zał. nr 2 Zestawienie planowanych zamówień publicznych do agregacji w WZMiUW w celu
określenia trybu postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia.
Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne:
Zał. nr 3 Wzór Zarządzenia o powołaniu stałej lub zmiennej Komisji Przetargowej.
Zał. nr 4 Wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia o wartości powyżej kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.
Zał. nr 5 Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.
Zał. nr 6 Wniosek o wyrażenie zgody na zastosowanie art. 6a ustawy.
Zał. nr 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zał. nr 8 Formularz ofertowy.
Zał. nr 9 Formularz wyceny przedmiotu zamówienia
Zał. nr 10 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zał. nr 11 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.
Zał. nr 12 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej.
Zał. nr 13 - Wykaz robót / usług / dostaw dla potwierdzenia posiadania zdolności technicznej
lub zawodowej.
Zał. nr 14 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
Zał. nr 15 - Wykaz niezbędnych narzędzi do wykonania zamówienia.
Zał. nr 16 - Ogłoszenie na usługi społeczne o których mowa w art. 138g – 138s ustawy.
Zał. nr 17 - Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia.
Zał. nr 18 - Zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki.
Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:
Zał. nr 19 - Notatka z wyboru wykonawcy dla zamówień o wartości poniżej kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy.
Zał. nr 20 - Protokół z posiedzenia Komisji w związku z wniesionymi zapytaniami do SIWZ.
Zał. nr 21 - Odpowiedź na pytania do SIWZ.
Zał. nr 22 - Zmiana treści SIWZ.
Zał. nr 23 - Protokół z posiedzenia Komisji po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert.
Zał. nr 24 - Wniosek o powołanie biegłego.
Zał. nr 25 - Informacja z otwarcia ofert.
Zał. nr 26 - Wezwanie do złożenia dokumentów.
Zał. nr 27 - Wezwanie do uzupełnienia dokumentów.
Zał. nr 28 - Zawiadomienie o poprawie omyłek (pisarskich, rachunkowych i innych).
Zał. nr 29 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.
Zał. nr 30 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty.
Zał. nr 31 - Potwierdzenie wglądu w dokumentację przetargową.
Zał. nr 32 - Protokół z posiedzenia Komisji po upływie terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie
dokumentów.
Zał. nr 33 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
Zał. nr 34 - Informacja o wniesieniu odwołania.
Zał. nr 35 - Informacja o powtórzeniu/dokonaniu czynności.
Zał. nr 36 - Pismo do działu księgowości o zwrot wadium.
Udzielenie zamówienia dla wykonawcy wybranego zgodnie z przepisami ustawy
Zał. nr 37 - Wzory umów do wykorzystania na roboty budowlane i usługi konserwacyjne.
Rejestr zamówień publicznych
Zał. nr 38 - Rejestr przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne i odwołań.
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