Decyzia
Dyrektora Generalnego
zdnia3O.L2.2Oll roku
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zam6wiefi
Na podstawie S 34 StatutuStowarzyszeniaOlimpiad SpecjalnychPolska , zarzqdza
siQ,co nastQpuje:
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Wprowadza siq Regulamin udzielania zam6wief dla StowarzyszeniaOlimpiady
SpecjalnePolska,stanowi4cyzalqcznikdo decyzji.
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postarowienDecyzjipowierzasiql
\adz6r nadrealizacjq
1) DyreLlorowi Generalnemuw zakesie zam6wieri w Biurze Narodowym
StowarzyszenieOSP lub osoby upowaznioneprzez niego za ich zgoda w
formie pisemnej,
2) DyrektorzyRegionalniw OddzialachRegionalnychStowarzyszeniaOSP
3) osoby upehromocnionepzez Komitet wykonawczy na wniosek Komitet6w
Regionalnychi Dyrelcor6w Oddzial6wRegionalnychStowarzyszeniaOSPza
ich zgodaw)Tazonaw formie pisemnej,
- ka2demuw zakesiejegodzialania.
Decyzjawchodziw zlcie z dniempodpisania.

REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMoWIEN
DZIALI
Zagadnieniaog6lne
ROZDZIALI
Przepisvog6lne
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okeSla:
Regulamin
udzielaniazam6wiei,zwanydalej,,Regulaminem"
1) zasady i tryb postQpowaniaprzy udzielaniu zam6wiei finansowanych ze Srodk6w
publicznych na zecz StowarzyszeniaOlirnpiady Specjalrre Polska, z:\Naaetak;.e
,,Srowarzyszeniem";
2) zasady i tryb postQpowaniaprzy udzielaaiu zam6wiei, do kt6rych ze wzglEdu na
uchyienieart. 3 ust. I pkt 6 nie stosujesiQprzepis6wustawy z dnia 29 stycz a 2004 r. zll;'), zwanejdalej
Prawo zam6wief publicznych(Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zp6
,,ustaw4"lub ,,Pzp", a kt6re powinny by6 realizowarrczgodniez zasadamiwymienionymi
w arl. 3 ust. 3 ustawy;
3) zasadyorganizowariai nadzorowaniapost€powa6przy udzielaniuzam6wieil,do kt6rych
nie stosujesiQprzepis6wustawy.
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mowajesto:
Iieko6 w Regulaminie
1) dostawach- ralezy przez to rozumiei nab)'wanie rzeczy, ptdw i innych d6br, w
na podstawieumowy sprzedazy,dostawy,najmu, dzier2awyorazleasingu;
szczeg6lnosci
2) Dyrektorze Generalnym - nafezy przez to rozumiei D)Tektom Generalnegolub
pelnomocnikaustanowionegopzez Dlrektora Generalnego;
3) kierowniku zamawiajqcego- r€lezy przezto rozumiedosobqlub organ,kt6rym Statutlub
(Dz. U. Nr ...,poz. ....)przyznajeuprawnienia
do
ustawaz dnia ........o stowarzyszeniach
zuzqdzaniaStowanyszeniemlub kom6rk4organizacyjn4;
4) kom6rce organizacyjnej - nalezy przez to rozumied Biuro Narodowe, a takze i 4
jednostkq orgaaizacyjn4 w t1,m Oddzial Regionalny Stowarzyszeni4 Komitet
Organizacyjny dzialajacy na podstawie nadarych pelnomocnictw, lub samodzielne
stanowisko pracy lub dzial w Biuze Narodowym, uprawnione do zglaszania
zapotrzebowaniana dostawy,uslugi lub roboty budowlanelub uprawnionedo skladania
wniosku o wszczQciepostQpowaniao udzielenie udziela.niazam6wienia na dostawy,
uslugi lub roboty budowlane;
5) najkorzystniejszejofercie - nalezy przez to rozumiei ofertg z najnizsz4cen4 lub ofertQ,
kt6ra przedstawianajkorzystniejszybilans ceny oraz innych kryteri6w okreslonychpzez
zamawiajacego;
6) robotachbudowlanych - natezy przez to rozumied wykonanie albo zaprojektowaniei
rrykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca' 1994 t. - Prawo
zmianami),a talcZe
budowlane(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118zp62nieJszyml
realizacjgobiektu budowlanegow rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,za pomoc4 dowolnych 5rodk6w,zgodniez uymaga.niarri okreilonymi przez
zamawiaj
4cego;
7) uslugach- nalezy pflez to rozumiei wszelkie $wiadczenia"kt6rych przedmiotemnie s4
lub dostawy;
robotybudowlane

8) ustawie- nalele2yprzezto rozumieiustawqz dnia29 stycznia2004r. Prawozam6wien
publicznych
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113,poz.759);
9) wartosci wydatku - nalezy ptzez to rozumiei wartoi6 szacunkowa wynaglodzenia
vykonawcyustalon{w zlotychz nale2}'14
staramoSci4-zawieraj
4cApodatekod lowar6w
i uslug(VAT);
lo)wafiosci zam6wienia- rla\ezy przez to rozumie6wartos6szacunl(or!4zam6wienia
ustalonqw zlorych z nalezt{4 starannosci4- bez podatku od towar6w i uslug (VAT)pzeliczon4na eurowedlugiredniegokursu1 euro=4,01;
11)wewnQtrznychkom6rkach organizacyjnych nalezy przez to rozumie6 dzraly, a taLze
pracyw dziale;
organizacyjn4
lub samodzielne
stanowisko
inn4jednostkq
12)wykonawcy rLalezyprzez to rozumiei osobgfizyczn4 osobQprawnAalbo jednostkq
organizacyjn4nie posiadajqc4osobowodciprawnej, kt6ra ubiega siq o udzielenie
zam6wlenia,zlozyla ofertQlub zawarlaumowqw sprawiezam6wienia;
a takze inn4 jednostkQ
13)zamawiaj4cym Lalezy ptzez to rczumiei Stowarzyszenie,
posiadaj4c4
organizacyjn4
Stowarzyszenia
osobowoiiprawn4w tym OddzialRegionalny
Stowazyszenia;
14)zam6wieniach- nalezy przez to rozumie6 umowy odplatne zawieranepomigdzy
zamawiajqcym a wykonawc4 kt6rych przedmiotem sa uslugi, dostawy lub rcboty
budowlane,
do udzieleniakt6rychnie stosujesiQprzepis6wustawy;
15) zaproszedudo skladaniaofert - nalezyprzez to toz]dmietzaproszeniedo skladaniaofefi
w trybienegocjacji.
orazzaproszenie
do skladaniaofertostatecznych
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1. RegulaminstosujesiQdo udzielaniazam6wief.
2. DyrektorGeneralnyw formie pisemrej decyzji moze wyl4czyi z zakresustosovr'ania
Regulaminuudzielenieokreslonychzam6wiei, jezeli jest to niezbqdnedla realizacji
zadafStowazyszenia.
3. Dyrektor Generalny w formie wrtycznych moze doprecyzowai spos6b prowadzenia
w
postQpowa.i
w szczeg6lnosci
mozeokresli6t)powewzorydokument6w
spoz+dzanych
pzez Stowarzyszenie
postQpowaniach
prowadzonych
lub wzoryum6w.
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o udzieleniezam6wieniaw oparciuo pizepisy
1. Zamawiaj4cyprowadz4cpost€powanie
niniejszegoRegulaminu,w takcie jego twania bQdzieinformowal o tym fakcie
w opisie
do postQpowania
o zam6wienie,
w szczeg6lnosci
\lykonawc6w,przystQpujqcych
warunk6vr'zam6wienia,w zaproszeniudo negocjacjilub w zaproszeniudo skladaniaofet
i ustnych.
lub w trakcietrwanianegocjacj
2. Zamawlajqcyprzekaza6mozeinfomacjQ,o kt6rej mowaw ust. I w jakiejkolwiek formie.

ROZDZIA',2
Zasadyudzielaniazam6wief
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Zanawiaj4cyptzygotowujei przeprowadzapostepowanieo udzieleniezam6wierua:
teminow4realizacjgzadai;
1) w spos6bumo2liwiajecy
2) w spos6bzapewniaj4cyzachowanieuczciwej kon&urencjioraz r6wne taktowanie
wykonawc6w;
3) w spos6bprzejzysty;
4) w spos6b celowy i oszczqdny,z zachowaniemzasad uzyskiwania najlepszych
efekt6wz danychnaklad6w.
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Czynnosci zwi4zane z przygotowaniem omz pzeprowadzeniem postQpowaniao
udzieleniezam6wieniawykonuj4 osobyzapewniajqcebezstronnoii i obiekt)'wizm.
2 . Czynnodci zwi4zane z pzygotowaniem omz pzeprowadzeniem postQpowaniao
udzieleniezam6wieniawykonuj4 osobykt6rym te czynnoicipowierzanes4 w formie
pisemnej lub ustnej na podstawie decyzji lub innej prawnie dopuszczalnejformie
powierzenia
czylno(ci.
3 . Osoby wykonuj4ce czynnoSciw postQpowaniuo udzielenie zam6wienia,w tym takze
j e2eli:
powolania
bieglipodlegaj
4 wyl4czeniu,
o udzielenietegozam6wieni4
1) ubiegaj4siQ
w
pozostaj4
w
zwi@kumal2eiskim,w stosunkupokewieistwalub powinowactwa
2)
w linii bocznejdo drugiegostopnia
linii prostej,pokewieirstwalub powinowactwa
opieki lub kurateliz wykonawc4jego
lub s4 zwi4zaniz t)4ulu przysposobienia,
lub czlonkamiorgan6wzarzqdzajqcychlib organ6wnadzorczych
zastQpc4prawnym
wykonawc6wubiegajqcychsig o udzieleniezam6wienia;
postQpowania
o udzieleniezamowienia
3) pzed uplywemtuzechlat od dniawszczQcia
pozostawaly w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawc4 lub byly czlonkami
orgarL6wzatzTdzajqcychlub organ6wnadzorczychwykonawc6wubiegaj4cychsiQo
zam6wienia;
udzielenie
4) pozostaj4z wykonawc4 w takim stosunkuprawnym lub faktycznym, 2e moze to
w4tpliwoici,co do ich bezshonnoSci,
budzii uzasadnione
prawomocnie
skazane za przestQpstwo popelnione w zwi4zku z
5) zostaly
postQpowaniem
o udzieleniezam6wieniapublicznegow rozumieniuprzepisdw
przekupstwa, pzestQpstwo przeciwko obrotowi
pzestQpstwo
ustawy,
gospodarczemulub inne pzestQpstwopopelnione w celu osi4gniqcia korzyjci
maj4lkowych.
W przypadkuzaistnieniaokoliczno3ci,o kt6rych mowa w ust. 2, osobywykonuj4ce
o
o udzieleniezam6wienia,skladaj4pisemneo5wiadczenie
czynnoSci
w postQpowaniu
o kt6rychmowaw ust.2.
istnieniuokolicznoSci,
]'
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1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia,odwiadczeniaoraz informacje skladaneprzez
zamawiaj4cych i uykonawc6w mogq by6 przekazywane zgodnie z wyborem
zamawiaj4cegow formie pisemnej, faxem, drog4 elektoniczna a takze ustnie,

telefonicznie lub przez kazde zachowanie siQ, kt6re ujawnia wolq uczestnik6w
postqpowania
w spos6bdostateczny.
2 . Umowy o zam6wienie, kt6rych warlo6i rydatku przekacza kwotQ 20 000 zlolych
powinny byi zawartew formie pisemnel.
3 . W przypadkachwskazanychw niniejszym Regulaminie umowa moze byi zawarta w
przepisdwustaw
formie szczeg6lnej.PrzepisyniniejszegoRegulaminunie na.ruszaj4
.
zawieraniaum6ww formieszczeg6lnej
dotycz4cych
4. Wnioski, zawiadomienia, oSwiadczenia oraz informacje ptzekazware przez
zamawiaj4cegoi wykonawc6w pisemnie,faxem, drog4 elektroniczn4 telefonicznie lub
ustnie uwaza sie za zloi o\e w teminie, jez€li ich tresi dotarla do adresataplzed
uplywem\tyznaczonegotemmu.
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1 . Wszelkie wnioski. zawiadomienia, oiwiadczenia oraz informacje skladane przez
zamawiaj4cychi wykonawc6wsporzqdzasiq wjqzyku polskim, z zastzezeniemust 3
ust.3, sporz4dza
siqw jqzykupolskim.
2 . Ofefte,z zastrzeze\iem
3 . W szczeg6lnieuzasadnionychprzlpadkach, dopuszczonychprzepisamiprawa, Dyrellor
Generalnymoze dopu3ci6 skladaniewniosk6w, zawiadomief, ogwiadczei, informacji
omz ofert w jqzyku powszechnieu2)'wanymw handlumiEdzynarodowym.

se
1 . Informacje zwiqzare z prowadzonym postQpowaniemo udzielenie zam6wienia oraz
umowy s4 jawne i podlegaj4 udostQpnianiuna zasadachoke6lonych w odrqbnych
przepisach.
o udzielenie
2 . Zamawiaj4cyograniczydostQpdo informacjizwi4zanychz postQpowaniem
prawa,
moze
ogranczyc
w tym
zam6wieniaw przypadkachwskazanychw pzepisach
przedsiQbiorstwa
w rozumieniuprzepis6wo
tajemnicQ
dostgpdo infomacji stanowi4cych
zwalczaniunieuczciwejkonkurencji.
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postQpowania
o udzieleniezam6wieniaodpowiadaj4
i pzeprowadzenie
L Za przygotowanie
osobyw zakresiew jakim powierzonoim okeSloneczynno6ci
o kt6rychmowaw ust.1, powierzonokomisji,zespolowilub
Jezeliwykonanieczynnosci,
za pmwidlowe*ykonanie czynno(ci,o
ituremucialu kolegialnemu,odpowiedzialnoSi
na wszystkichosobachpowolanychdo komisji,zespolu
kt6rychmowaw ust.1, spoczywa
lub iruregocialakolegialnego.
3 . Odpowiedzialnos6z qtulu nadzorunad prawidlowym wykonaniemczyrulosci,o kt6rych
mowa w ust. 1, spoczywana kierowniku wewngtrznejkom6rki organizacyjnej,w kt6rej
postqpowania
o udzielenie
lub przeprowadzenie
zalresieobowi4zk6wjest przygotowanie
zam6wieniaorazna DyrektorzeGeneralnyn,kt6rcmupodlegadanawewnQtrzEkom6rka
organizacyjna.
lub sporz4dzilywnioseko udzielenie
4 . Osobalub osoby,kt6re zglosilyzapotzebowanie
lub przeprowadzenie
jak
przygotowanie
r6wniez osoby nadzoruj4ce
zam6wienia,
s4 do wsp6lpracyz osob6jak r6wniezz komisj4 zespolem
postQpowania
, zobowi4zane
post€powania
o
iub innym cialemkolegialnym,kt6remupowiezono przeprowadzenie
zam6wienia.
udzielenie

Yl

DZIAN,II
o udzieleniezam6wienia
Postppowanie
ROZDZIALI
Przygotowaniepostepowaniao udzieleniezam6wienia
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1 . Zamattlajqcyopisuje przedmiot zam6wieniaw spos6bjednoznacznyi wyczerpnjqcy,za

pomoc4 dostateczniedokladnych i zrozumialych okre6len, uwzglqdniaj4c wszystkie
wymaganiai okolicznosci mog4ce mie6 wplyw na sporz4dzeniuofedy lub ustalenie
warur]k6wumowy.
2. Zattatiaj4cy opisuje przedmiot zam6wienia za pomoc4 cech technicznych lub
j akoscioraychlub funkcjonalnych.
3 . Opis pzedmiotu zam6wieniastanowi integralnqczqSdopisu warunk6w zam6wienialub
zaproszeniado skladaniaofert.
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].

2.

3.
4.

5.

6.

dotyczqce:
Zamawiaj4cymozeokresli6waruaki udzialu w postQpowa.niu
prawnym,
zgodniez wymaganiami
w
obrocie
do
wystgpowania
posiadania
uprawniei
1)
ustawowyml;
posiadania
uprarvnienniezbqdnychdo wykonania okeslonych prac lub czlrnoici.
2)
jezeli usta$y nakladaj4 obowi4zekposiadaniatakich uprawniei;
doSwiadczeniem;
niezbpdn4wiedz4i
3) dysponowania
4) dysponowaniapotencjalemtechnicznymoraz pracownikami zdolnyrni do wykonania
danegozam6wienia;
5) majdowania siQ w sltuacji finansowej i ekonomicznej zapervniaj4cejwykonanie
zam6wienia;
wykluczeniuz postqpowania.
6) nie podlegania
Potlvierdzeniem spelniania warunk6w podmiotowych, okeslonych w ust l, jest
oswiadczenieskladane przez wykonawc6w w tlakcie prowadzonegopostQpowafiao
uozlele e zamowlelue,
o zam6wienie,potlvierdzeniemspelnianiawarunk6w,o kt6rych mowaw
w postQpowaniu
ust. 1, mog4byi talczedokumentywystawionepzez inne podmioty
Iei.eli zlozote dokumenf, potwierdzajQcespelnieniewarunk6w, o kt6rych mowa w ust.
1, wymagaj4wyjaSnieni4zamawiajqcymoze Wznaczyt wykonawcomdodatkowy
termin do zlozeniarayjaSnief.
Wymaganiadotycz4ceoSwiadczerii dokumentdw,o kt6rych mowa w ust. 2-4, okreslasip
jednakowo dla wszystkich wykonawc6w. Warunki udziaLt w postQpowaniutue moga
naruszaizasadwskazanychw $ 5 Regulaminu
Opis warunk6w udzialu w postQpowaniuoraz infonnacje o oswiadczeniach i
dokrunentach,jakie maj4 dostarczyi wykonawcy w celu potwierdzenia speiniania
warunk6w zamawiaj4cy oke5la w opisie warunk6w zam6wienia lub zaproszeniudo
skladaniaofefi.
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Zamawiaj4cyna etapiepzygotowania postQpowadaustalawartos6zam6wienia
2. Podstawqustaienia wartoSci zam6wienia jest calkowite szacunkowewynagrodzenie
w zlotych - bez podatku od towar6w i uslug
wykonawcyustalonez nalez)'tqstararmosci4
(V ATI z zastflezeniemust. 3-5.
l.

3. Jezeli zam6wienieobejmuje uslugi bankowe lub inne uslugi finansowewarlo6ciq
zam6wienia
s4oplaty,prowizje,odsetkilub innepodobneSwiadczenia.
4. Je2elizam6wieniena uslugilub dostawypzewidujeplawo opcjj pzy ustaleniuwafiosci
zamowienia uwzglgd.nia siq najwiqkszy mozliwy zakes tego zam6wienia
prawaopcji.
z uwzglqdnieniem
5. WartoS6zam6wieniana roboty budowlanezamawiaj4cymoze ustalid na podstawie
kosztorysu in\{estorskiego sporz4dzanegona etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych koszt6w prac projektowych oraz
planowanychkoszt6w rob6t budowlanych okedlonych w programie funkcjonalno uz)'tkowym, jezeli psedmiotem zam6wieniajest zaprojektowaniei wykonanie rob6t
budowlaaych.
6. PrzepisyRegulaminudotyczeceustaleniawartoscizam6wieniastosujesiQodpowiednio
ptzezzamawlaiacego.
do wanojciw) dalkuustalanego
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Ogloszeniao zam6wieniuprzewidzianew Regulaminie,zanrieszczasiE(publikuje) na stronie
intemetowejoraz w siedzibie zamawiaj4cegow miejscu publicznie dostgpnymlub.
r6wnie2w inny spos6bni2 okedlonyw
Ogloszenie
o zam6wieniumozezostadopublikowane
zda.niu
oierwszvm,

ROZDZIALZ
Trvby przeprowadzanianostepowario udzieleniezam6wienia
Oddzial 1
Przepisv os6lne i przeslanki wvboru trvb6w

srs
udzielasigw:
Zam6wienia
jednorazowego;
1) trybiezam6wienia
2) . tybie pzetargu;
3) tfbie negocjacji;
4) tybie rokowan.
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1 . Podstawowymii r6wnorzqdnymitrybami udzielaniazam6wienias4 tryb plzetargu onz
tryb negocjacji.
W przypadkuzam6wienwsp6lfinansowanychze Srodk6wunijnych tybem podstawo\4ym
jest tryb przetarguwszczynanymna podstawieogloszeniao zamdwieniuzarnieszczanym
co najmniejna stronie intemetowej.
3 . Zamaviajqcy mo2e udzieii6 zam6wienia w innym hybie niz tryby podstawowe w
oke5lonychw niniejszymRegulaminie.
przypadku
zaistnieniuokoliczno5ci
trybu innegoni2 tryby podstawoweprzy udzielaniuzam6wien,kt6rych
4 . Zastosowanie
przektacza 20 000 zlotych wymaga uzyskania zgody Dyrektora
wydatku
wafiosi
lub Dyrektora Oddzialu.
Generalnego
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jednorazowego,
je2eli wystqpila,co
Zam6wieniemo2ebyi udzielonew trybie zamdwienia
jedna
najmriej
z nasrqpLjqcych
ololicznoscil
7) zptzycz]yntechntcznych,zam6wieniemoze\rykona6tylko jeden wykonawca;
2) wartoii wydatku,kt6regopz€dmiotemjest dosta-wa
rzeczylub prarvnie przekracza20
000zlotych;
3) istniejepilna potrzebaudzieleniazam6wieniaze wzglEduna grozecezamawiajqcemu
szkodplub niewykonaniezadania;
4) istniejepilnapotrzebaudzieleniazam6wienia
ze wzglqduna awariQirstalacji,sprzQtu
lub
qcy.
urzqdzeil,
kt6rymidysponujezamawiaj
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Zam6wieniemoze byd udzieloDew trybie rokowai, jezeli wyst4pila,co najrnniejjedna
z nastgpujqcych
okoliczno5ci:
1) z przyczyt zwi4zanychz ochrone praw wyl4cznych wynikaj4cych z odrQbnych
przepis6wdostauy, uslugi lub roboty budowlanemogq byi wykonanetylko pzez
jednegowykonawcQ;
2) ze wzglEduna wyj4tkowq s).tuacjenieqynikajqcqz przyczyn lez4cychpo strcnie
wymaganejest natychmiastowewykonaniezam6wienia;
Stowarzyszenia,
3) uprzednio prowadzonepostQpowaniew trybie przetargu lub negocjacji zostalo
unielvdixionez powodu braku wymaganejliczby ofert, a pierwotnewarunki zam6wienia
niezostalyw spos6bistotnyzmienione;
4) udziela siq temu samemuwykonawcyzam6wiei dodatkowych,nieprzekraczaj4cych
kt6rychwykonaniestalosigkonieczne
lqcznie50% wartoscizam6wieniapodstawowego,
na skutek s)'tuacji, kt6rych nie mozna bylo wczelniej przewidzie' onz gdy z przyczyn
zam6wieniadodatkowegonie mo2na oddzieli6 od
technicznychlub gospodarczych
zam6ldeniapodstawowego;
podstawowego,
udzielasiQtemusamemu
5) \"/ okresie3 lat od dnia udzieleniazam6wienia
$ykonawcy zam6wiei uzupelniaj4cych, nieprzekaczajqcych l4cznie 50olo wartosci
zam6wieniapodstawowegoi polegaj4cychna powt6rzeniutego samego rodzaju
podstawowe
zostaloudzielonew trybieprzetargulub trybie
zam6wief,jezeli zam6wienie
bylo
negocjacji,w rozumieniuniniejszegoRegulaminu,a zam6wienieuzupelniaj4ce
do skladania
przewidziane
w ogloszeniu
o zam6wieniu
lub zaproszeniu
ofert.
6) przedmiotemzam6wieniajest wykonaniebadan,uzyskaniecertyfikatu,sporz4dzenie
opiniilub ekspertyzy
lub wykonywarieuslugdoradczych;
7) pzedmiotemzam6wieniasA dostawy,uslugi lub roboty budowlale,L16rychwartoS6
wydatkunie przekaczakwoty 20 000zlotych;
8) pzedmiotemzam6wienia
s4:
a) uslugizdrowotne,
b) uslugihotelarskie;
c) uslugi restauracyjne;
d) uslugitranspofiukolejowegolub wodnego;
e) uslugiprawnicze;
f) uslugiszkoleniowa;
g) uslugispofiowe;
h) uslugirekeacyjne;
i) uslugi kultualne;
j) nabycie, przygotowanie,kooprodukcja,produkcja mate al6w programowych
przeznaczonych
do emisjiw radiu,telewizjilub intemecie;
k) zakupczasuantenowego;

1) nabyciejakichkolwiekpraw do nieruchomo3ci,
prawa wlasnoSci,
w szczeg6lno5ci
najmu lub dzier2awy;
m) uslugi w zakesie dzialalnofui tw6rczej lub w zakesie sztuki.

Oddzial2
Trvb zam6wieniaiednorazoweeo
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1. Wewnetzne kom6rki organizacyjnepzygotowuj4 i pzeprowadzaj4 postepowaniaw
trybie zam6wief j ednorazowych,kazdaw zakresieswoichzadari.
2. Opt6cz postQpowan,o kt6rych mowa w ust. 1, wewnQtrznekom6rki organizacyjne
przygotowuj4 i przeprowadzajq konkretne postQpowania w trybie zamowiei
jednorazowych
powierzone
im przezDyrektoraGeneralnego.
przygotowania
czyrDosci
3. Powierzenie
i przeprowadzeniapostQpowania,
o kt6rym mowa
w ust. 2 mozenast4pii w formie pisemnejlub w formie ustnej.
4. Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje siQ do powierzania czynroici zwiapzarychz
pzygotowaniem i przeprowadzeniem postQpowania osobom tzecim niebgd4cym
pracownikamizamawiaj4cego.
5. Powierzenieczynno(ci zwi4zanychz przygotowaniemi pzeprowadzeniemposlEpowania
mo2e sig odbyi w kaZdej
osobomtrzecimniebqd4cympracownikamizamawiaj4cego
pravrniedopuszczalnejformie w szczeg6lnodcina podstawieumorry zlecenialub umowy
o dzielo.
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postQpowania
o udzieleniezam6wieniaw trybie zam6wienia
1. Czynnoiciprzygotowania
j ednoraz
owegoobejmuj4wszczeg6lnoSci:
1) opisanieprzedmiotuzam6wieniazgodniez zasadamiokre(lonymi w Regulaminie;
2) ustaleniewarto6cizam6wieniai wartoici wydatku zgodniez zasadamiokeSlonymi w
Regulaminie;
3) oke6lenie innych informacji koniecznych dla pmwidlowego pzeprowadzenia
posrgpowania
zamowienia
i zawarciaumou7.
o udzielenie
2. Osoby upowaznionedo pzygotowania postQpowaniao udzielenie zam6wienia
zobowi4zanes4 do podjEciatakZeimych czyDnosci,kt6re sqniezbgdnedo prawidlowego
okeSlonychw ust.1.
wykonaniaczynnoSci
postQpowa.'ia,
wymaganejest w jakiejkolwiek formie uzyskanie
Przed
wszczgciem
3.
potvr'ierdzeniazabezpieczer,iaSrodk6w finansowych od osoby do tego nalezycie
umocowanej.
zamawiaj4cego
mogqnie stosowaiprzepis6wust.24. WewnQtrzne
kom6rkiorganizacyjne
4, do post€powari,w kt6rych wynagrodzeniejest uiszczanegot6wkalub wafioS6wydatku
r,lerrzek,racza20 000 zlotych.
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1. Tryb zam6wienia jednomzowego to tryb udzielenia zarn6wier.ia, w kt6rym
zamawiaj4cynabywadostawylub uslugi w punktachhandlowychlub uslugowych.
o udzieleniezam6wieniaw trybie zam6wienia
2. PodstawqwszczQciapost€powania
jest zgodaDyrektoraGeneralnego
jednorazowego
lub innej osobydo tegoupowaznionej
(np.Dlrektora RegionalnegoOddzialu).

3. Z ptzeprowadzonegopostQpowaniao udzielenie zam6wienia w LYbie zam6wienia
jednorazowego
sieprotokolzawieraj4cy:
sporzqdza
przedmiotu
zam6wienia;
1) opis
2) irniE i nazwisko osoby spotzqdzajqcejprotok6l oraz imiE i nazwisko os6b
zesstony zamawtajqcego|,
uczestnicz4cychw postQpowaniu
3) nazwQ (fimrQ) i adresy wykonawcy lub wykonawc6w uczestniczqcychw
postQpowanlu;
4) warwki Bykonania zam6wienia prcponowane pzez wykonawcQ lub
wykonawc6w;
5) nazwa(finna) i adreswykonawcy,kt6regooferta zostalawybrana;
ze stronyzamawiajAcego
w postQpowaniu
6) podpisyos6buczestniczqcych
4. Wz6r protokolu , o kt6rym mowa w ust. 3 oke5la Zai4cznikNr i do Regulaminu
5. Do protokolu , o kt6rym mowa w ust- 3 nalezyzarqczyCoferty,pisma,zawiadomienia,
dokumenty oraz oS!{iadczenia, kt6re zostaly zebtarLe ptzez zamawiaj4cego w
postEpowaniu
o udzieleniezam6wienia.
6. Zatwierdzeniepzez Dyrektom Generalnegolub inn4 osobq do tego upowazrxon4
piotokotu
poprzezakceptacjQ
o udzieleniezam6wienianastqpuje
wynik6wpostQpowania
o ktdrym mowaw ust. 3.
7. W przlpadku zam6wief, o kt6rych mowa w $ 20 ust. 4, nie jest obowi4zkowy
protok6l , a zatwierdzenie przez Dlrektora Generalnegolub inn4 osobQ do lego
upowa:znion4wynik6w postQpowaria nast€puje popzez akceptacjQ(zatwierdzenie)
faktury VAT lub rachu*u lub innegodokumentufinansowo- ksiqgowego.
8. Infonnacjg o wynikach postgpowaniapublikuje sig w siedzibie kom6rki
organizacyjnejlub Stowarzyszenia na stronie intemetowej lub w miejscu publicznie
dostQpnymlub przekazujezawiadomienieo dokonanymwyboze oferty wykonawcom
w poslQPowaniu.
uczeslnicz4cym
zamawiaj4cyprzechowujepzez okes
9. Protok6lorazzalqczon4doniego dokumentacjQ
postQpowania
udzielenie
zam6wienia.
o
2 lat od dnia zakonczenia

Oddzial3
Negociacie
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postQpowania
w
pzygotov"uj4i przeprowadzaj4
kom6rki organizacyjne
1 . WewnQtrzne
trybienegocjacji,kazdaw zakresieswoichzadan.
kom6rki olganizacyjne
o kt6rych mowa w ust. 1, wewnQtrzne
2. Opr6czpostQpowari,
powierzone
w trybie negocjacjikonkretnepostQpowania
przygotowuj4i przeprowadzaj4
przez
Generalnego.
Dyrektora
im
o kt6rym mowa
3 . PowierzenieczynnoScipzygotowania i przeprowadzeniapostQpowania,
pisemnej
formie
ustnej.
lub
w
nastqpii
w
formie
w ust.3 moze
Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje siQ do powiezania czymosci zwiqzanych z
postQpowaniaosobom tzecim niebqd4cym
przygotowaniemi przeprowadzeniem
zamawiaj4cego.
pracownikami
5 . PowierzenieczyntoSci zwiqzanychz przygotowaniemi przeprowadzeniempostQpovr'ania
mo2e siq odby6w kazdej
osobomtrzecimniebqd4cympracownikamizamawiaj4cego
na podstawieumowy zleaenialub umowy
prawniedopuszczalnejformie w szczeg6lnoSci
o dzielo.
10

$23
1. C4amoscipzygotowada postQpowania
o udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji
w
szczeg6lno3ci:
obejmuj
4
zgodniez zasadami
okreSlonymi
w Regulaminie;
1) opisariepzedmiotuzan'r6wienia
2) ustaleniewarto3ciwydatku zgodniez zasadamiokreilonymi w Regulaminie;
3) oke6lenie innych informacji koniecznych dla prawidlowego pzeprowadzenia
postqpowania
o udzieleniezam6wienia
i zawarciaumow1.
2. Osoby upowaznionedo pzygotowania postQpowaniao udzielenie zamdwienia
zobowi4zanes4 do podjqciatak2eimych czytumsci,kt6re s4niezbgdnedo prawidlowego
w ust. 1.
wykonaniaczynnosciokreslonych
wszczqciapostqpowania
w trybie negocjacjijest zgodaDyrektoraGeneralnego
3. Podstaw4
lub innej osobydo tego upowaznionej(np. DyrektoraRegionalnegoOddzialu).
4. Przed wszczgciempostppowania,\{ymaganejest w jakiejkolwiek formie uzyskanie
potvr'ierdzeniazabezpieczeniaSrodk6w finansowych od osoby do tego nalezycie
umocowanej.
zamawiaj4cego
mog4niestosowaipEepis6wust.35. WewnQtrzne
kom6rkiorga,'rizacyjne
4, do postQpowaf,w kt6rych wynagrodzeniej estuiszczanegot6wk4 lub waltos6wydatk-u
nieprzekracza
20 000zlotych.
o udzielenie
zam6!r'ienia
stosujesiQprzepisyRozdzialu1.
6. Do pzygotowaniapostQpowania
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Negocjacjeto hfb udzielaniazam6wienia,w kt6rym zamawiaj4cyzaptaszado negocjacjii
negocjujewamnki umolly w sprawiezam6wieniaz takq liczbq wykonawc6w,kt6ra zapermi
nie rmiejszq
i sprawnypzebiegpostQpowania,
oferty,konkurencjQ
wyb6rnajkorzystniejszej
jednak niz 3, a w pz)?adku zam6wiei, kt6rych wafloi6 zam6wieniapfteklacza w Aotych
30 000euronie mniejsz4niz5.
r6wnowafiosd

s2s
l. Zarnawiajqcyzaptaszado udziatu w negocjacjach,wysylaj4c wybranym przez siebie
w)kona\comzaproszenie
do negocjacji.
2. Zaproszenledo negocjacji zat']ierdza Dyrektor Generalny lub Dyrektor Regionalny
Oddzialu,w przypadkuzadai realizowanychpzez dany Oddzial.
3. Negocjacje z wykonawcami mog4 by6 poprzedzone zlozeniem przez nich ofert
wstQpnych,
zawierajqcychpropozycjQpostanowieilnegocjowanejumo\ty w tym cenQ.
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1. Je2elizamawiaj4cywymaga zlozeniaoferty wstQpnej,w zaprcszeniudo negocjacji
zamawiaj4cyokreslamiejscei termin zlozeniaoferty wstQpnej.
bez udzialu
2. Ofety wstepneotwiera sip po uplywie terminu do sklada.riaofert wstQpDych
wykonawc6w.
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1. Wszelkie w)'rnagania, wyjaSnienia i informacje, a takze dokumenty zwi4zane
z negocjacjami, przekazywane sq \ykonawcom z zachowaniem zasady r6wnego
taktowania vrykonawc6w.
2. Prowadzonenegocjacje maj4 charakter poufny. Zadna ze stron nie moze bez zgody
drugiej strony ujawni6 inforrnacji technicznych i handlowych z\rri4zanych
z negocjacjami.

ll

3. Po pzeprowadzonych negocjacjach zamariajqcy moze dokonai zmiany \4ymagan
tecbnicznych i jakoSciowych, a takze zmienii kryteria oceny ofert, okre3lone
w zaproszeniu
do negocjacji.
4. Po przeprowadzeniunegocjacji za:nawiaj4cy zaprasza wszystkich wykonawc6w, z
cenq.
negocjacje
do zlozeniaofertostatecznych
zawierajqcych
kt6rymibyly prowadzone
powinno
niezbQdne
do
zawierai informacje
5. Zaproszeniedo skladaniaofert ostatecznych
zlozenia ofefi ostatecznych.Zaproszenlepowiruro uwzglqdniad zmiany wprowadzone
przez zantavia,j?|cego
na podstawieust. 3.
6. Zaploszeniedo skladaniaofefi ostatecznychzatwierdzaDyrektor Generalnylub Dpektor
RegionalnyOddzialu,w przypadkuzadairw danymOddziale.
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1. Ofe y ostateczneotwiera siq po upt]'\tie terminu skladania ofert, ptzy czym d^eit,
jest dniemich otwaJcta.
w kt6rym uplywa termin skladaniaofert ostatecznych,
2. Termin skladaniaofert ostatecznychoraz temin otwarcia ofert ostatecznychokreslasiQ,
co do minuty, godziny, dnia, miesiqcai roku.
3. Otwarcieofert ostatecznychjest jawne dla wszystkichuykonawc6w ubiegajacychsiQo
udzieleniezam6wienia.
4. Podczasotwarciaofefi ostatecznychpodajesig imiq i nazwisko,nMwQ(llrmd omz adres
(siedzibq)wykonawcy, kt6rego ofertajest otwierana,a takze informacje dotycz4ceceny
oferty. Informacje te odnotowywanes4w protokolepostQpowania.
5. Informacje,o kt6rychmowaw ust. 4, dorqczasiQwykonawcom,kt6zy nie byli obecni
pzy otwieraifu ofert, na ich pisemnywniosek.
terminiez$TacasiQ.
6. OfertQostateczn4zlozonqpo
7. Wykonawcamoze plzed uptywem terminu do skladaniaofert ostatecznychzmienii lub
wycofaiofedQostateczne
jest prowadzenienegocjacjimigdzy zamawiaj4cyn,a wykonawcQ
8. Niedopuszczalne
dotycz{cychzlozoaejofefiy ostatecznej,w tyfi zwlaszczazmiar,yzaoferowanejceny.
9. Informacjg o wynikach postQpowaniazani.eszczasiQ na stonie intemetowej lub w
w miejscupubliczniedostqprrym.
siedzibiezamawiaj4cego
10.Protokdl postgpowaniaoraz zal4czorado r'tegodokumenlacjazamawiaj4cypEechowuje
o udzieleniezam6wienia.
przezokes 2 lat od dnia zakoirczeniapostQpowania
postQpowania
o udzielenie zam6wieniaw trybie negocjacji
71.Z przepros/adzonego
sporzqdza
siQprotok6lzawiemj4cyl
a. opisprzedmiotu
zamowienia:
b. imiE i nazwisko osoby sporzqdzaj4cejprotok6l oraz imiQ i nazwisko os6b
zesstronyzamawiajQcego;
uczestnicz4cychw postQpowaniu
c. nazwq (hrmE) i adresy wykonawcy lub wykonawc6w uczestnicz4cychw
postQpowau;
d. warunki \r,ykonania zam6wienia proponoware przez wykonawcQ lub
wykonawc6w;
e. nazwa(firma) i adreswykonawcy,kt6regooferta zostalawybrana;
ze stronyzamawiaj4cego.
w postQpowaniu
f. podpisyos6buczestnicz4cych
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Oddzial4
Przetare

s2e
L WewnQtrzne
kom6rki organizacyjne
przygotowuj4i przeprowadzaj4
postQpowania
w
trybie pzetargu, kazdaw zakesie swoichzadai.
2. Opt6cz postqpowan,o kt6rych mowa w ust. 1, wew,nQtrzne
komdrki organizacyjne
przygotowujei przeprowadzaj4
kontretnepostQpowania
w trybie pEetargupowierzone
im przezDyrektoraGeneralnego.
3. Powierzenie
czynnosciprzygotowania
i pzeprowadzenia
postQpowania,
o kt6rymmowa
w ust.2 mozenastqpiiw fonniepisemnejlub w formieustnej.
4. Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje sig do powierzania czynr'o!:ci zwlqzarych z
pzygotowaniem i przeprowadzeniem
poslQpowaniaosobom tzecim niebpdqcym
pracownikami
zamawiajAcego.
postppowania
5. Powiezeniecz],nnoicizwiq,zanych
z przygotowaniem
i przeprowadzeniem
osobom tzecim niebgd4cympracownikami zamawiaj4cegomoze sig odby6 w kazdej
prawniedopuszczalnej
formiew szczeg6lno6ci
na podstawieumowyzlecenialub umowy
o dzielo.
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przygotowania
postQpowania
1. Czynnogci
o udzielenie
zam6wienia
w hybie przetargowlm
obejmuj4wszczeg6lnoSci:
zarn6wienia
zgodniez zasadami
okreSlonymi
w Regrllaminie;
I ) opisanieprzedmiotu
2) ustalenie
warrosciwydatkuzgodniez zasadami
okeslonymiw Regulaminie;
3) spoz4dzenie i zlo2ente zapotzebowania albo wniosku o pzeprcwadzenie
postepowania
o udzielenie
zam6wienia
w trybiepzetargu;
4) okre5lenie imych informacji koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia
postqpowania
o udzieleniezam6wienia
i zawarciaumowy.
2. Osoby upowaznionedo ?rzygotowaniapostQpowaniao udzielenie zamdwienia
sedo podjqciatakzeinnychczynno(ci,kt6res4niezbqdne
do prawidlowego
zobowi4zane
wykonaniaczynnosciokeslonychw ust.l.
postqpowania
wszczQcia
w tybie pzetargujest zgodaDyrellom Generalnego
3. Podstalv4
lub innejosobldo legoupowa/nionej.
4. Przed wszczqciempostqpowania,wymaganejest w jakiejkolwiek formie uzyskanie
potwierdzenia zabezpieczeniairodk6w finansorych innej osoby do tego nalezycie
umocowanej.
przepis6wust.3zamawiaj4cego
mog4niestosowad
5. Wewnetznekom6rkiorganizacyjne
jest uiszczaneg6t6wk{ lub wartosd
4, do postqpowan,w kt6rych wyanagrodzenie
pzekracza2o
000zlotych.
wydatkunie
postQpowania
6. Do przygotowania
o udzieleniezam6wieniastosujesiq przepisyRozdzialu
L
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w kt6rym w odpowiedzina publiczneogloszenie
o
Pzetargto tryb udzieleniazam6wienia,
wszyscy
zainteresowani
wykonawcy.
zam6wieniu
ofertymogqskladad

l3
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w tyble przetargnzamleszczaj4c
ogloszeniena stronie
ZantawiajqcywszczynapostQpowanie
intemeto\reji w miejscupubliczniedostqpnym
w swojejsiedzibie.Zanawiaj4cymoze,po
zamieszczeniuogloszenia o zam6wieniu bezpoSredniopoinformowa6 o wszcz€ciu
postQpowtuiao udzieienie zam6wienia znanych sobie wykonawc6w, kt6rzy w ramach
prowadzonej dzialalno6ci Swiadczq dostawy, uslugi lub roboty budowlane b€dqce
przedmiorem
Tamowienia.
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i. Ogloszenieo zam6wieniu powinno zawiera6 podstawoweinfomacje dotycz4ce
zam6wieniaoftz prowadzonegopostQpowania.
2. Zanawi.ajqcyprzesylawykonawcy opis warunk6wzam6wienianie p62niejniz w terminie
2 dni od dnia zloZeniawniosku o przeslanieopisu warunk6w zam6wieniaprzez
zainteresowanegowykonawcq lub w terminie 2 dni zamieszcza opis warunk6w
jezeli nie byl tam zamieszczony.
na stonie intemetowej,
zam6wienia
3. Cenazd egzemplarzopisu warunk6w zam6wienianre I]i.ozeptze\\,yzszadkoszt6wjego
powieieniaorazprzeslania.
4. Opis warunk6w zam6wienia zamawiaj4cy mo2e zamieicii na wlasnej stronie
ntemetoweJ.
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1. w postQpowaniuo udzieleniezam6wieniaw trybie pzetargu, ktdrego wartoi6 wydatku
przekacz kwotg 20.000 zlotych zarnawiqqcy sporzqdzaopis warunk6w zamdwienia
zawieraj4cyco najmniej nastqpuj4ceinJormacje:
1) nazwai adreszamawiaj4cego;
o udzieleniezam6wienia;
2) tlyb prowadzeniapostQpowania
3) opis pzedmiotu zam6wienia wru z ewentualn),mi informacjalni o rno2liwodci
skladaniaofert czgsciowychlub wadantowychi
o udzieleniezam6wienia;
4) opis warunk6wpodmiotowychudzialuw postQpowaniu
jakie
majA dostarczydwykonawcy w
5) informacjeo o3wiadczeniachlub dokumentach,
celu potwierdzenia spelnienia warunkdw udzialu w postQpowaniu,je2eli s4
wymagane;
ofefy;
6) opissposobuprzygototr'ania
7) opis sposobuobli czeniaceny ofefty oraz infomacje dotyczqcewalut obcych,wjakich
mog4byi prowadzonerozliczeniamiqdzyzamawiaj4cyma wykonawc4;
uprawnionychdo porozumiewania
siq z
8) wskazanieos6b ze stony zamawiaj4cego
z wykonawcami;
siqzamawiaj4cego
wykonawcami
orazspos6bporozumiewania
jezeli
jest
wymagane;
dopuszczalne
formy
wadium,
wysokoii
i
9)
10) termin zwi4zaniaofertq;
orazotwarciaofert;
11)miejscei terminskladania
12)opis klteri6w ocenyofert, kt6rymi zarrawiaj4cybqdziesig kierowalprzy wyborze
oferty qraz z podaniemznaczeniatych kryteri6w;
nalez)'tego
form zabezpieczenia
13)wymaganiadotycz4cewysokoici i dopuszczalnych
wykonaniaumowy,je2elijest wymagane;
kt6re zostan4wprowadzonedo tesci
14)wz6r umovry lub istotne postanowienia,
\tymaga zawarcia
zarviennej umo\ y w spiawie zam6wienia, jeaeli zaJ]r'a.f{iai?lcy
warunkach.
umowyna okreslonych
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2 . W postQpowaniuprzetargowym,kt6rego wartosi wydatku jest r6wna lub nie przekmcza
kwoty 20 000 zlotych, opis warunk6w zam6wieniazawierainformacje,o kt6rych mowa
w ust.I pkt 1-8,10-12.
3 . Opis warunk6w zam6wienia zatwletdza Dyrektor Generalnylub Dyreltor Regionahy
Oddzialu,w przlpadkuzadanw danymOddziale.

53s
ZamawiajecymoZei qdaaw opisie warunk6w zam6wieniawskazaria pzez wykonawcgw
ofercieczq3cizam6wienia,
kt6rejwykonanie zartietzaon powiezyi osobietuzecjej.

s36
1 . Wykonawcymog4 zwr6ci6 siq do zamawiaj4cegoo wyjainienie tre3ci opisu warunk6w
jest niezwlocznie
zam6wienia.
Zamawiaj4cyzobowi4zany
udzielii wyja3nieir,chyba,2e
pro6ba o wyjaSnienieopisu warr-rnk6wzam6wienia*plynqla do zamawiaj4cego
w teminie kr6tsz)rn ni2 3 dni przedterminemskladaniaoferl.
2 . Zamawlajqcyjednocze3nieprzesylatreSdwyjaSnieniawszystkim wykonawcom,kt6qm
dorqczonoopis warurk6w zam6wienia,bezuj awnania 2r6dlazapytania.
3 . W szczeg6lnieuzasadlionych przypadkachzanawialqcy moze w ka2dym czasie,przed
uplywem teminu do skladania ofert, znodyfikowa6 tre66 dokument6w zawierajqcych
opis warunk6w zam6wienia. Dokonane w ten spos6b uzupelnienie przekazuje siq
wszystkimeykonawcomi jest dlanichwiq2Qce.
niezwlocznie
4. W razie zwolania przez zantawiaj4cegozebrania wszystkich wykonawc6w w celu
wyjaSnienia w4tpli\ro6ci dotycz4cych opisu warunk6w zam6wienia, sporz4dza sig
protok6l zawieraj4cyzgloszo[e na zebraniuzap),taniao wyjaSnienietresci opisu
warunk6w zamdwienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazpvania h6del zapylai.
Protok6l z zebrania dorgcza siq niezwlocznie wykonawcom, kt6rlm przeslano opis
wamnk6wzam6wienia.

s37
L Zamawiaj4cywyznaczatemin skladaniaofert w pzetargu, nie k6tszy nlz 5 dni od dnia
(publikacji) ogloszenia o zam6wieniu na stronie intemetowej lub w
zamleszczar,1a
siedzibiezamawiaj4cegolub.
2 . W przypadku postQpowaf o udzielenie zam6wienia, kt6rych wartosd wydatku nie
ptzektaczalub jest r6wna 20 000 zlotych zamawiajqcymoze sk6ci6 termin skladania
ofefi do 3 dni.

s38
mozeprzedlu2yi termin skladaniaofert w celu umoZliwieniawykonawcom
Zamawia14cy
uwzglpdnienia w pzygotowanych ofertach otrzymanych yjaSniei albo uzupelnieir
dotycz4cychopisu warunt6w zam6wieniaiub w innychuzasadnionychprzlaadkach.
2 . Na wniosekwykonawcy,k6ry nie jest w staniezlozyi oferty w wyznaczonymterminie z
powodu okolicz.noSciod niego riezaleinych, zarnawiajqcymoze pzedluzy6 termin
skladaniaofefl.
j esttylko pzed jego uplywem.
3 . Przedlu2enietero,inu skladaniaofert dopuszczalne
1
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4. O przedluzeniu terminu zamawiaj4cy powiadamia niezwloczniekazdegowykonawcq,
kt6remuprzeslanoopis waxunk6wzarndwieniaoraz zamieszczainfomacje w niejscu w
kt6rymzamie6cil(opublikowal)ogloszenie
o zam6wieniu.

$3e
l. WykonawcaprzystQpujqcydo pzetargu moze zosta6zobowiqzarryptzez zamawiaj{cego
do wniesieniawadium.
2. KwotQwadium,w granicachod 1 % do 10%lvartoscizam6wieniaokeila zamawiajecy
w opisiewarmk6wzam6wienia.
3. Jezeli wartoi6 zam6wienianie pzekacza wafiosci wydatku w kwocie .20 000 zlotych,
zamawiaj4cymoie zqdaeod wykonawcy wniesienia wadium, tylko w6wczas gdy nie
utrudniato sprawnegoprzeprowadzenia
postgpowaniai udzieleniazam6wienia.
4. KwotQ wadium omz dopuszczalneformy wnoszenia wadium okesla zamawiajqcy w
opisiewamnl<6wzam6wienia,spoSr6dform wskazanychw ust. 5.
5. Wykonawca moze v,,niesi wadium w pieni4dzu, gwarancjach bankouych
1ubgwarancjach ubezpieczeniowych,a za zgodq zamawiaj4cego r6wnie2
w porgczeniach bankowych, w wekslach z porQczeniemwekslowym bantu lub
w czekachpotwierdzonych.
6. Wadiumwniesionew pieniqdzuzamawiaj4cyprzechowujena oprocentowanynmchunku
zamawiaj4cego,infomuj4c o tym pzystQpuj4cychdo pzetargu w opisie warunl<6w
zam6wienia.

s40
1. Zamawiaj4cyjest
zobowi4zany
zwr6cii wadiumw ci4gu3 dni,jezeli:
1) uptyn4ltermin zwiqzaniaofertq,
2) zawartoumowQlub wniesionozabezpieczelienalez]'tegouykonl.wania umowy;
.3) zamawiaj4cy
uniewaznilpostqpowanie.
2. Na pisemny \r'niosek wykonawcy zamawiajqcyjest zobowiezanyzwr6ci6 wadium w
terminie3 dni od dnia zlozeniategownioskuprzezwykonawcQl
1) kt6ry wycofal ofedQprzedupl).wemterminu skladaniaofertj
2) kt6regooferta zostalaodzucona
3. Wadium wniesione w pieniqdzu pzez wykonawcq, kt6rego oferta zostala :uznanaza
najkorzystniejsz4 na wniosektego rykonawcy, mozebyi zaliczoneprzez zarnawial4cego
ta poczetzabezpieczenia
nalezltego$ykonania umowy.
4. Wykonawca,ktdrego oferta zostalawybrana,traci wadium na rzecz zarnawiaj4cego,w
pEypadku,gdy:
1) odm6wilpodpisania
umowyna warunkach
okeSlonychw ofercie;
2) nie wni6sl zabezpieczenia
nalez)4ego
wykonaniaumo\\T na zasadachokeslonych
w opisiewarunk6wzam6wienia,
3) zawarcieumorvystalosiQniemozliwez przyczynlez4cychpo strcnievrykonawcy.

s4r
1.

2.

Oferty otwiera siQpo uplywie terminu do skladaniaofell., ptzy czym dzien, w kt6rym
upl).wa ternin sktradaniaofert, jest dniem ich otwarcia. Termin skladaniaofert oraz
temin otwarciaofeit okeila siQ,co do minuty,godziny,dnia,miesi4cai roku.
Otwarcieofertjestja\rnedlawszys&ichwykonawc6wubiegaj4cych
siqo zamdwienie.
t6

3.

4.

Po otwarciuofert podaje siQ imiq i nazwisko,nazwQ(fimQ) oraz a&es (siedzibQ)
vykonawcy, ktdrego ofefia jest otwieral4 a takZeinformacje dotyczececeny oferty.
Infomacj e te odnotowy\7anes4w protokolepostgpowania.
Informacje,o kt6rychmowaw ust.3, doreczasiQwykonawcom,kt6rzynie byli obecni
przy otwieraniuofert,na ich pisemnywniosek.
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1. O wyborze najkorzystniejszejoferty zamawiaj4cyniezrvlocznieza:Ir.radamia
wszystkich
lvykonawc6w, kl6rzy zloZyli oferty w postQpowaniuo zam6wienie, wskazuj4cimiq i
nazwisko lub nazwE (fimq) oraz adres (siedzibg) tego wykonawcy, kt6rego ofert€
r\ybmno oraz cenQ.
2. Zawiadomienieo wyborze oferty okreilaj4cetemin zawarciaumowy dotqczasiq
niezwloczniewybranemu\rykonawcy.
3. Ogloszenie
o wynikupostqpowania"
zawieraj4ce
informacjeokre(lonew ust. 1, publikuje
siQna stronieintemetowejzarrawiajqcego
w miejscu
lub w siedzibiezamawiaj4cego
publiczniedostqpnym lub zamieszcza
w niejscuw kt6rym zamawiaj4cyzamiescil
(opublikowal)ogloszenie
o zam6wieruu.
4. Protok6lpostQpowania
oraz zal4czon4do niego dokumentacjQ
zamawiajacyprzechowuje
przezokres2 lat od dniazakonczenia
postQpowania
o udzieleniezam6wienia.
postepowaniao udzieleniezam6wieniaw trybie pzetargu sporz4dza
5. Z przeptovtadzonego
siQprotok6lzawieraj
4cy:
a. opisprzedmiotuzam6wierua;
b. imiq i nazwisko osoby sporz4dzaj4cejprotok6l oraz imiQ i nazwisko os6b
uczestnicz4cych
w postQpowaniu
zesstronyzanawiajqcego;
c. nazwg (firmg) i adresy wykonawcy lub wykonawc6w uczestnicz4cychw
PostQpowaniu;
d. warunl<i wykonania zam6wienia prcponowane przez wykonawcg lub
wykonawc6w;
e. nazwa(firma) i adreswykonawcy,kt6regoofefia zostalawybrana;
f. podpisyos6buczestnicz4cych
w postQpowadu
ze stronyzamawiaj4cego.

ROZDZIAL3
Badanie i ocena ofert oraz wvb6r ofertv naikorzvstnieiszei w trvbach
neqociacii i przetareu
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j edn4ofetg.
1. Kazdy*ykonawcamozez1ozy6
2. TreSiofertymusi odpowiadaitreSciopisuwarunk6wzam6wienialub treScizaproszeniu
do negocjacjiw tym musiodpowiadaipzedmiotowizam6\rienia.
w kt6rym wymaganejest zlozenieofefty wstQpnejlub ostateczlej
3. Do postQpowania,
pzepisust.1 i 2 stosujesiQodpowiednio,
4. Zarnawrajqcymoze dopuscii mozliwoSd zlozenia ofeiy pzewiduj4cej odmienny niz
jezeli cenanie
(ofertawariantowa),
oke5lonyprzezniegospos6bwykonaniazarn6wienia
jestjedynynkryerium wlboru najkorzlstniejszej
oleny.

t'l

5 . W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4, zamawiaj4cy jest zobowi4zany okleSlii
odpowiedniow opisie warunk6w zamdwieniaminimalne warunl<i,jakim musz4
odpowiadaiwarianty,oru spos6bich przedstawienia.
6 . le2eb zamawiajqcynie dopuszczamozliwogci zlo2eniaoferty wariantowej,zobowi1zany
jest zamieScido tym informacjQw opisie warunk6w zam6wienia lub zaproszeniudo
negocjacji.
'1.
Zamawiajqcy moze dopuicii mozliwos6 zloZe[ta ofefiy czQsciowej,jezeli pzedmiot
jest podzielny.
zarn6wienia
8 . Je2elizamawiaj4cynie dopuszczamo2liwoici zlozenia ofert czEScioraych,
zobowiqzany
jest zamieScii o tym informacjq w opisie warunk6w zam6wienia lub zaproszeniudo
negocjacji.
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1 . Wykonawca jest zwi4zany ofert4 do czasu upl).$'u teminu okreSlonegow opisie
warunk6wzam6wienia
lub zaproszeniu
do negocjacji.
2 . Temin zwiAzania
ofert4nie mozebyi dluzszyniz 90 dni.
l . Bieg terminu zwi4zaniaofertqrozpoczlna sig wraz z upl).lvemteminu sldadaniaofert.
W uzasadnionychprzypadkach, przed uplywem terminu zwiqzania zlozorr4 oferl6
zarnawiajacymo2e tylko jeden raz zwr6ci6 siQ do wykonawc6w o przedhrzenietego
teminu nie wiQcejni2 o 45 dni.
Zgoda wykonawcy na przedluzenieokesu zwi4zaniaofert4 w postQpowaniu,w kt6rym
wymaganebylo zlozeniewadium,jest dopuszczalnatylko z jednoczesnlrnprzedluzeniem
okesu waino6ciwadiumalbo,jezeli niejest to mozliwe,z wniesieniem
nowegowadium
na przedfu2onyokes zwi4zaniaofertA
6. Odmowaprzychyleniasig do pro5byzamawiaj4cego
ze stronywykonawcynie powoduje
utratywadiun.

$4s
1. Wykonawcamozepzed uplywemterminudo sldadaniaofert zmienii lub wycofa6ofertp.
2. Wycofanieoferty przeduplywemterminu do skladaniaofert nie powodujeutaty wadium.

$46
W pr4padku zlozenia oferty po te.minie, po ustaleniu danych rykonawcy, kt6ty zlozyl
ofertQ,zamawiaj4cyzwlacaja

$47
1 . W toku dokonywaniaoceny zlo2onychofert zamawiaj4cymozs zqdat :udzielerjaprzez
wykonawc6wwyj asniei dotyczqcychteSci zlo2onychprzeznich ofert.

2 . Zamawiaj4cymoi.e zqdaf wyjasniei takze, co do tresci oswiadczei lub dokument6w
zaleczonychdo oferty.
3 . W postepowaiiuprowadzonymw trybie przetarguiub negocjacjiniedopuszczalne
jest
prowadzenienegocjacji miqdzy zamawiaj4cyma wykonawc4 dotycz4cychzlozonej
oferty lub oferty ostatecznejoraz dokonywaniezmian treSci zlozonej oferty lub oferty
ostatecznej,w tym zwlaszcza zmiany zaoferowanejcerLy,z zas]trzezenier'rrust.4.
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4. Zana\\iajqcy poprawia oczywisteomylki pisarskielub oczywisteomylki rachunkowew
tek6cie oferty, niezwlocznie zawiadamiaj4co tym wykonawcQ,kt6rego oferta zostala
DODrawlOna.

s48
1. Z ubiegania
sigo udzieleniezam6wienia
wykluczasig:
1) wykonawc6w, kt6rzy w ci4gu ostatnich 3 lat pzed wszczQciempostQpowania
*yrz4dzili szkodq nie wykonuj4c zam6wienia lub wykonali je z Dienaleztlq
stalalmoSciq;
2) wykonawc6w,w odniesieniu,do ktdrych wszczetopostQpowanieupadlodciowelub,
kt6rychupadlodiogloszonoIub otwartolikwidacjg;
3) wykonawc6w, kt6rzy za\egajq z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na
ubezpieczeniespolecznelub zdrowotne,z wyjqtkiem pzypadk6w, gdy uzyskali oni
przewidzianepmwem zwolnienie, odroczenie,rczlozerie na raty zaleglychplatnoSci
lub wstzymaniew caloSciwykonaniadecyzjiwla3ciwegoorgalu;
4) osoby fizyczne, kt6re prawomocnieskazaaoza pzestqpstwo popelnionew zwi4zku
z postqpowaniemo udzielenie zam6wieniapublicznego,przestQpstwopzekupstwa
popelnionew celu osiqgnigciakorzyScimaj4tkowych;
albo inne przestQpstwo
5) osobyprawne, kl6rych urzEduj4cychczlonk6w organu zuzqdzajqcegoprawomocrue
skzano za pzestQpstwo popelnione w zwi4zku z postQpowaniemo udzielenie
zam6wienia publicznego, przest9pstwo pzekupstwa albo irlrle przestQpstwo
popelnionew celu osi4gniqciakorzyScimaj4tkowych;
6) sp6lki jawne, kt6rych wsp6lnika lub sp6lki partnerskie,kt6rych partneralub czlonka
zarz4du onz sp4ki monadltowe lub komandyowo
akcfine, kt6rych
komplementariuszaprawomocnie skazanoza przestQpstwopopelnione w zwi{zku
z postQpowaniemo udzielenie zam6wieniapublicznego,pzestqpstwo przekupstwa
popelnionew celuosiqgniEcia
alboinnepzestQpstwo
korzyscimaj4tkowych.
2 . Z Lrbiegania
sigo zam6wienie
wykluczasig:
1) wykonawc6w,kt6rzy nie spelniaj4waruk6w okeslonych w Regulaminie;
2) wykonawc6w,kt6zy w teminie nie zlo2yll,wymaganycho3wiadczeri,dokument6w
lub wadium 2qdanych w opisie warunk6wzam6wienialub zaproszeniudo skladania
ofert.
3 . Zamawrajqcywkltcza z postQpowania\rykonawcQ,jezeli stwierdzi, ze dostarczone
przezniegoinformacjeistotnedlaprowadzonego
postQpowania
s4 nieprawdziwe.
postQpowania,
podlega
kt6ry
zostal
wykluczony
z
odzuceniu.
4. Ofertawykonawcy,

s4e
jezelil
Zamawiaj4cy
odrzuciofertQ,
jest
prawem;
1)
sprzeczna
z
2) tesi oferty nie odpovr'iadaopisowi warunk6w zam6wienia lub zaproszeniudo
ofell;
skladania
3) jej zlozeniestanowiczynnieuczciwejkonkurencji;
przepis6w;
na podstawieodrgbnych
4) j estniewazna
podlegajqcego
wykluczeniuz postQpowanD.
5) zostalazto2otaptzezwykonawcQ
2 . O odrzuceniu ofefiy zamawiajqcy informuje wykonawc€, kt6rego ofertQ odrzucil.
o odrzuceniu
ofety powinnozawieGiuzasad4ienie
odzucenia^ra*v
Zawiadomienie
l.
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3. Zawiadomienie
o odrzuceniuoferty,przesylasiqnie p6Zniejniz w terminie5 dni od dnia
odrzuceniaoferty.

ss0
1. Postppowalie
o udzieleniezam6wienia
uniewazniasiqw przypadku,gdy:
1) w postQpowaniu
prowadzonymu7 trybie pzetargu lub w trybie negocjacjinie
wplynQlazadnaofertanie podlegaj4ceodrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszejofedy lub zaproponowalychwarunk6w umory prze!\yzsza
kwotq, kt6r4 zamawiajqcy mo2eprzezr\aczydna sfinansowaniezam6wienia;
powoduj4ca,2e
prowadzenie
postqpowania
3) wyst@iiaistotnaaniana okolicznoSci
lub
wykonanie zam6wienianie lezy w interesiezamawiaj4cego,czego nie mozna bylo
przewidziei;
wczeSniej
4) postepowanieobarczonej estwad4uniemozliwiajqc4zawarcieumoury.
2. O uniewaznieniupostQpowania
zamawiaj4cyinformuje \aykonawc6wbior4cychudzial w
postQpowaniu. Zawiadomienie o uniewazlieniu postQpowaniapowinno zawiera6
posrqpowania.
uza.adnienie
uniewaznienia
3. Zawiadomienie
o uniewaznieniu
postepowania,
przesylasig w teminie 5 dni od dnia
postQpowania.
uniewaznienia
4. Z tytntn uniewaZnienia postQpowania,wykonawcom nie przysh.rguj4 roszczenia
pzeciwko zamawiaj4cemu.

ssr
l. Zanawiaj4cy wybiera najkorzystniejsz{ofertQspoSr6dnieodrzuconychofert, wyl4cznie
na podstawie krlteri6w oceny ofert oheslonych w opisie warurk6w zam6wienia lub
zaproszeniudo skladada ofert.
2. Kr)'teria oceny ofert mog4 dotyczy6przedmiotuzam6wienia.K4,teria oceny ofert mogq
takze dotyczy6 wlaSciwoSciwykonawcy,jezeli dotycz+ zdolnosci (wiarygodnoici)
ekonomicznej,technicznej,finansowejlub doswiadczeniawykonawcy oraz kwalifikacji i
doSwiadczenia
os6b,kt6rymiwykonawcadysponuje.
3. Kryteria ocenyofert nie podlegaj4zmianiew tol-upostQpowania
z wyj4tkiem przlpadkdw
ol<re5lonych
w Rqgulaminie.

ss2
Jezeliwykonawca,kt6regoofertazostalawybrana,przedstawilnieprawdziwedane,uchyla siQ
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganegozabezpieczenianalez]4egowykonania
umowy, zamawiaj4cywybiera t9 spoSr6dpozostalychofert, kt6ra uzyskalanajwyzszaocen€,
chybaze zlozonotylko jedn4 ofertgnie podlegaj4ceodrzuceniulub upl1tr4ltermin zwiqzania
oferta

$s3
postQpowania
1. Podczasprowadzenia
o udzieleniezam6wienia,ld6regowa1to66
wydatku
przekaczakwotQ20.000zlotychzamawiajqcy
prowadziprotok6lzczynnoSci
zwi4zanych
z postQpowaniem
o zam6wienie.
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2. PodczasprowadzeniapostQpowania
o udzieleniezam6wieniao wartosci wydatkur6un€j
lub mniejszejfiz 20 000 zlotych zanairajqcy sporz4dzanotatke slu2bow4zawieraj4cq
informacje,o kt6rychmowaw $ 21 ust.3 niniejszego
Regulaminu.
3. Po wyslaniu zawiadomienia o wldkach postepowaniadokumentacjajest ja\l,na dla
wykonawc6w,k6rzy ubiegali siq o zam6wienie,z wylAczenieminformacji chronionych
prawem.

$s4
przezokes 2 lat od zakoiczeniapostepowania
Zamawiaj4cy
zobowiqzanyjest
o zam6wienie
do przechowywaniacalej dokumentacjiw),trrozonej przez zartairaj4cego oraz zebranejw
trakacieprowadzonegopostepowania,w tym ofed oraz informacji zwi4zanychz przebiegiem
badania, oceny i por6wnywaria tredci zlo2onych ofert w spos6b gwarantuj4cy ich
nienaruszalnoSi.

sss
Zamawiaj4cy nie moze ujawni6 fuformacji zwi4zanych z postEpowaniemo udzielenie
j e2elitak stanowiaprzepisyustaw.
zam6wienia,

ROZDZIAN-4
Tryb rokowar[

ss6
1. We\anQtrznekom6rki organizacyjneFzygotowuje i przeprowadzajapostQpowaniaw
trybie rokowaf, kazdaw zakesie swoichzadali.
2. Wewnqtrzne kom6rki orgaaizacyjne przygotowuj4 i przeprowadzaj4 konkretne
postQpowaniaw tybie rokowan powiezone im przez Dltektora Generalnegolub
DyrektoraRegionalnegoOddzialu,w przypadkuzadariw danymOddziale
3. Powierzenieczlnnosci pzygotowania i przeprowadzeniapostwowania, o k6rym mowa
w ust. 3 mo2enast4pi6w formie pisemnejlub w formie ustnej.
4. Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje siq do powierzania czynnotci zwiEnnyct' z
pzygotowaniem i przeprowadzeniempostQpowaniaosobom tzecim niebEd4cym
pracownikami
zamawiajqcego.
5. Powierzenieczynnoscizwi4zanychz przygotowaniemi przeprowadzeniempostQpowania
osobom trzecim niebgd4cympracownikami zamawiaj4cegomoze sig odbyd w kazdej
prawniedopuszczalnejformie w szczeg6lno$cina podstawieumouy zlecenialub umowy
o dzielo.

ss7
1. Czynnosci p(zygotowania postQpowaniao udzieienie zam6wienia w trybie rokowari
obejmuj4w szcze96lnoSci:
1) opisanieprzedmiotuzam6wieniazgodniez zasadamiokreilonymi w Regulaminie;
2) ustaleniewartoici wydalku zgodniez zasadamiokeSlonymi w Regulaminie;
postQpowania
3) przygotowanie
uniosku o przeprowadzenie
o udzieleniezamowieniaw
L-ybierokowan;
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4) oke3lenie innych informacji koniecznych dla prawidlowego pzeprowadzenia
postEpowania
o udzieleniezamowienia
i zawarciaumowy.
2. Osoby upowaznionedo przygotowaniapostQpowaniao udzielenie zam6wienia
zobowi4zanes4 do podjqciatakZeinnych czynno6ci,kt6re s4 niezbEdnedo prawidlowego
wykonaniaczynnosciokreslonych
w ust.1.
3. Podstaw4
wszczpciapostepowa.nia
w trybie rokowaf jest zgodaD1'relloraGeneralnego
lub innej osobydo tego upowaZnionej(Dyreltor RegionalnyOddzialuw przlpadku zadair
w danymOddziale)
4. ?rzed wszczqciem postepowania,wymaganejest w jaliejkolwiek formie uzyskanie
potwierdzenia zabezpieczeria Srodk6w finansowych od osoby do tego nalezycie
umocowanej.
5. Wewngtrzne
kom6rkiorganizacyjne
zamawiaj4cego
mog4niestosowaiprzepis6wust.34, do postgpowan, w Lt6rych wlrynagrodzeniejest uiszczane g6t6wk4 lub warto6i
wydatkunie przekracza10 000 zlotych.
6. Do pzygotowariapostqpowania
o udzielenie
zam6wienia
stosujesigprzepisyRozdzialul.

$s8
Tryb rokowai to tryb udzieleniazam6wienia,w kt6rym zamawiaj4cyudziela zam6wieniapo
rokowaniachlylko z jednym wykonawcq

sse
7. Zamawlaj4cyzapmszawykonawcQdo rokowai i negocjujewarunki umowy w sprawie
zam6wienia.
2. Zaproszenie do rokowai powinno zawiera6 co najmniej podstawowe informacje
pzedmiotuzam6wienia.
dotycz4ce

s60
L Zamawiajqcynegocjujez wykonawc4wszystkieposttulowieniaumowy.
2. Do dnia zawarcia umowy wykonawca powinien zloZyi o6wiadczenieo spelnieniu
warunk6w udzialu w postepowaniuomz dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie tych
warunft6w,je2eli zamawiaj4cyich zaz4dal.

s61
W przypadkupostQpowanprowadzonychw trybie rokowaf nie stosujesig przepisow
dotycz4cychwadium lub zabezpieczenia
nalezltego\rykonaniazan6wienia.

s62
postQpowania
o udzieleniezam6wieniaw trybie rokowarisporzqdza
1. Z przeprowadzonego
protok6l
siE
zawieraj4cy:
l) opisprzedmiolu
zamowienia:
protok6l oru irniq i nazwiskoos6b
2) imiq i nazwisko osoby sporz4dzaj4cej
w postQpowaniu
uczestnicz4cych
ze stronyzamawiaj4cego;

22

nazwQ (firmq) i adresy rykonawcy lub wykonawc6w uczestniczecych w
postQpowanlu;
4) warunki wykonania zam6wienia proponowane przez wykonawcQ lub
wykonawc6w;
5) nazwa(firma) i adreswykonawcy,kt6regoofertazostalawybrana;
6) podpisyos6buczestnicz4cych
w postqpowaniu
ze stronyzamawiaj4cego.
Do protokolu, o kt6rym mowa w ust. 1, nale2yzalqczy| oferty, pisma, zawiadomienia,
dokumenty oraz oswiadczenia, kt6re zostaty zebrane przez zamawiajqcego w
postepowaniu.
Zatwlerdzenteprzez Dyrektora Generalnegolub inn4 osobq do tego upowaznionA
wynik6w postQpowania
nastgpujepoprzezakceptacjQ
protokolu.
Informacjpo wyniku postQpowania,
publikujesie w siedzibiezamawiaj4cego
w miejscu
publiczniedost$)nymlub na stronieintemetowejzamawiaj4cego.
Protok6lorazzal4czonado niego dokumentacjabqdzieprzechowFvanaprzez okres2 lat.
3)

2,

3.
4.
5.

ROZDZTAL5
Umowy

s63
O3wiadczeniawoli w zakresiepraw i obowi4zk6wmaj4tkowychzamawiaj4cegomogq by6
skladaneprzezpracownik6wzarnawiaj4cego
w graaicachudzielonychim pelnomocnictw.

$64
Umowy w spmwachzam6wief nie mog4by6 zawieranena czasnleoznaczony
.

s6s
L Umowy w sprawachzamdwien, k16rychwartosi wydatku przekraczakwote .20 000
zlotych,zalecasiQzawiera6z zachowaniem
formy pisemnej,chybaze przepisyodrgbne
wymagaj4innejfomy szczeg6lnej.
2. Dyrektor Generalnyustnie lub pisemnie moze wtrazi' zgodq na zawarcieumowy, bez
zachowaniaformy pisemnej.

s66
Zakazujesiq znian postanowief zawartejurnory omz wprowadzanianowych postanowiei
do umowy, niekorzystnych dla zamawiaj4cego,jezelr ptzy ich uwzglqdnieniu nalezaloby
zmienii tres6 oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru ykonawcy, chyba 2e
koniecznoi6 u?rowadzenia takich zmian wynika z okoliczno5ci,kt6rych nie mo2na bylo
pzewidzie6w chwili zawarciaumowylub zmianys4korzystne
dlazamawiaj4cego.

23

$67
Umowazostajezawartaz dniemjej podpisaniapzez obydwie strony.

s68
Sporywynikle w takcie rea.lizacjiumowy powimy byCw pierwszejkolejnosoirozstr:zygane
polubownie.

s69
1 . ZamawiajqcymoZezslaa zabezpieczen\a
nalezltegowykonaniaumowy.
2. Wysokoji zabezpieczenlar'8JeLrytEgo
wykona.rdaumowy, jakiego zamawiajQcyZ4daod
wykonawcyzam6wieniaustalasig w stosunkuprocentowymdo ceny ofertowej.
3 . Zan wiajqcy moae24da(,zabezpieczenatalezltego wykonaniaumowy w wysokocci do
l0 0/ocenyofertowej lub kwoty okedlonej w wynegocjonowanejumowie.

$70
l . Nadz6r i kontrolq nad wykonaniem umowy (zam6wienia) ze stony zamawiaj4cego

sprawujq osoby lub osoba z kom6rki organizacyjnej pEygotowujAcej postppowanie,
chyba,2e obowiqgkiz tym zaklesiezostanepowierzoneinnej osobielub osobom.
2. Osobalub osoby odpowiedzialneza realizacjqumowy (zam6wienia)zobowiqzanes4 do
pisemnegorcjetowania uchybieripo stlonie wykonawc6vizwiqganychz wykonywaruem
umowy (zam6wienia).
3 . W przJpadku stwierdzeniauchybieri, 116rychskutkiem jest konieczno36nalo2eniakar
umownych lub wyci4gniqcia innego rodzaju konsekwencjiprawnych, osoba lub osoby
odpowiedziahe za kontolowarfe wykonania umowy (zam6wienia)zobowi4Tanes4 do
niezwlocznego,piserDnegopowiadomienia o tym fakcie Dyrektom Generalnegolub
Dl,rektoraRegionalnegoOddziatu,w przypadkuzadaf w danymOddziale.
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