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Regulamin udzielania zamówień współfinasowanych ze środków europejskich  

w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

aglomeracji Wodzisław Śląski” o szacunkowej wartości zamówienia 

powyżej kwoty 50.000 PLN netto – tryb konkurencyjny 
 

 

§1 

Wytyczne ogólne 

 

1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych dla projektu „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” realizowanego w ramach 

działania 2.3 „Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  

 

2. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych, o których mowa w ust. 1 

powyżej, o wartościach powyżej 50 tys. PLN netto lecz nie przekraczających wyrażonej w 

złotych równowartości kwot określonych w art. 3 Ustawy.  

 

3. Definicje: 

a) Ustawa- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.  

b) Wytyczne- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (wydanie najnowsze), 

c) Prezes Zarządu- Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. lub Członek Zarządu w przypadku 

nieobecności Prezesa Zarządu, 

d) Kierownik JRP- Kierownik Jednostki Realizującej Projekt lub Zastępca Kierownika 

Jednostki Realizującej Projekt w przypadku nieobecności Kierownika JRP, 

e) Dział DR-  Dział Organizacyjno-Prawny i Kontroli Jakości, 

f) JRP- Jednostka Realizująca Projekt, 

g) Spółka- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

4. Przy udzielaniu zamówień należy: 

 

a) zapewnić przejrzystość postępowania; 

b) zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 

c) zapewnić racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz zasadę 

optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów. 

5. Do zamówień, o których mowa w ust. 2 powyżej, udzielanych na podstawie niniejszego 

Regulaminu, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia oraz właściwych przepisów prawnych i dokumentów określających 

sposób oraz zasady udzielania takich zamówień. 

6. Postępowanie określone w niniejszym Regulaminie przeprowadza Komisja Przetargowa. 

7. Za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu odpowiedzialni są członkowie komisji 

przetargowych, którym powierzono czynności przy udzielaniu zamówienia. 
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§2 

Szacowanie wartości zamówienia 

 

1. Szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością,  

z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających i jest dokumentowane. 

 

2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z 

uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w § 13. ust. 1  pkt  g i  h. 

Proces szacowania wartości zamówienia należy udokumentować, a dokumentację 

przechowywać na potrzeby kontroli, w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 

Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący 

zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy 

wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:  

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, 

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie, 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę. 

 

Wskazane przesłanki należy interpretować zgodnie z wykładnią przepisów Ustawy 

dotyczących szacowania wartości zamówienia. 

 

3. W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów 

ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako 

łączną wartość poszczególnych jego części. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług 

(VAT).  

 

4. Podstawą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dla postępowań nie powtarzających 

się cyklicznie jest ocena wartości rynkowej dokonana przez wnioskującego o wszczęcie 

postępowania przetargowego.  

 

5. Oceny wartości szacunkowej dokonuje się w szczególności na  podstawie: 

a) kosztorysu inwestorskiego w przypadku robót budowlanych, 

b) oferty wstępnej, 

c) ceny katalogowej, 

d) rozmowy telefonicznej. 

 

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

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 

dostawy i usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są roboty budowlane, z tym że w przypadku 

zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia 

pierwszego z postępowań. 

 

7. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ 

na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany 

wartości zamówienia. 

 

8. Podstawę przeliczenia wartości zamówień stanowi Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczenia wartości zamówień publicznych. 
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§3 

Wszczęcie postępowania 

1. Konieczność wszczęcia postępowania w celu udzielenia zamówienia zgłasza Kierownik JRP, 

składając do Prezesa Zarządu stosowny wniosek o udzielenie zamówienia, w którym określa: 

a) przedmiot zamówienia, 

b) uzasadnienie dotyczące potrzeby udzielenia zamówienia, 

c) szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych oraz euro, 

d) proponowany sposób wyboru wykonawcy, 

e) proponowany skład Komisji Przetargowej 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Prezes Zarządu uznając wniosek za zasadny zatwierdza go i przekazuje do 

zaewidencjonowania i dalszego prowadzenia postępowania. Wniosek zostaje wpisany do 

ewidencji w Dziale DR. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Składu Komisji Przetargowej, Dział 

DR przygotowuje Zarządzenie ws. powołania Komisji Przetargowej. 

4. Komisja Przetargowa wyznacza osobę lub osoby zobowiązaną/ne do sporządzenia projektu 

zapytania ofertowego. 

 

§4 

Postępowanie główne. 

1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca 

lub, jeden z jej członków wskazany przez Prezesa Zarządu. 

2. Komisja zbiera się na wniosek Przewodniczącego lub na żądanie każdego z jej członków 

zgłoszone Przewodniczącemu. 

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a protokoły, odrębne dla każdego przedmiotu 

zamówienia podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu, a także inne osoby będące 

na nim obecne. Protokół przekazywany jest do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu.  

4. Za prowadzenie dokumentacji związanej z pracami Komisji odpowiedzialny jest jej Sekretarz 

lub jego Zastępca. W przypadku ich nieobecności, Przewodniczący wyznacza w jego miejsce 

inną osobę spośród członków Komisji.  

5. Komisja odbywa posiedzenia w składzie co najmniej 3-osobowym. Przewodniczący Komisji 

wyznacza na każde posiedzenie co najmniej 1 osobę ze składu Komisji Przetargowej, która 

obok niego oraz Sekretarza prowadzą dane postępowanie o udzielenie zamówienia. 

Wskazane jest, aby całe postępowanie dotyczące danego zamówienia prowadziła Komisja w 

takim samym składzie.  

6. Prezes na wniosek Przewodniczącego Komisji może polecić każdemu pracownikowi Spółki 

nie będącemu członkiem Komisji Przetargowej uczestniczenie w pracach Komisji, jeśli 

wymaga tego specyfika zamówienia. Jednakże osoba taka, nie nabywa praw członka Komisji, 

a jej głos w prowadzonym postępowaniu jest głosem doradczym.   

7. W przypadku rozbieżności stanowisk w gronie Komisji każdy jej członek ma prawo do 

wniesienia zdania odrębnego, które winno być zaprotokołowane. 

8. Komisja Przetargowa, zapoznaje się z projektem zapytania ofertowego i wnosi ewentualne 

uwagi. Odpowiedzialnym za uwzględnienie uwag wniesionych do zapytania ofertowego 

przez Komisję Przetargową jest osoba/y, która przygotowała zapytanie ofertowe. Komisja 

Przetargowa proponuje tryb w jakim zostanie udzielone zamówienie (np. zapytanie ofertowe, 

wysłanie zaproszenia wraz z publikacją zapytania na stronie Zamawiającego lub zamówienie 

z wolnej ręki). Zaproponowany tryb wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu. 

9. Opracowane zapytanie ofertowe zaparafowane przez wnioskodawcę oraz Sekretarza, 

Komisja kieruje do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu. 

10. W przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego, Sekretarz Komisji 

Przetargowej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej 

zobowiązana jest do upublicznienia ogłoszenia zgodnie z §9.  
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11. W przypadku wysłania zaproszenia Komisja Przetargowa proponuje wykonawców, do 

których zaproszenie wraz z zapytaniem ofertowym ma zostać wysłane w liczbie nie mniejszej 

niż 3 oraz zamieszcza zapytanie na stronie Zamawiającego. Następnie proponuje wybór 

oferty najkorzystniejszej spośród przysłanych.  

12. W przypadku zamówień z wolnej ręki ceny zaproponowane przez oferenta podlegają 

negocjacjom prowadzonym przez Komisję Przetargową.  

13. Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania 

ofertowego jednakże nie później niż na 3 dni robocze przed terminem składania ofert.  

14. W uzasadnionych przypadkach Komisja Przetargowa może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść zapytania ofertowego. 

15. Jeżeli w wyniku zdarzeń o których mowa w ust. 13 i 14 niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Komisja Przetargowa przedłuża termin składania ofert. 

16. Treść zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi, informację o zmianie treści zapytania 

ofertowego oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert Sekretarz Komisji lub 

osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji, zamieszcza w sposób w jaki zostało 

upublicznione postępowanie.  

17. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

18. Posiedzenia Komisji przetargowej mogą odbywać się za pomocą środków transmisji 

elektronicznej lub telefonicznej np. połączenia telefoniczne konferencyjne, wideokonferencje, 

połączenia przez komunikatory internetowe itp. 

19. Jako obecność na posiedzeniu komisji odbywającej się w trybie opisanym w ust. 18 uznaje 

się obecność poprzez środki transmisji elektronicznej lub telefonicznej np. połączenia 

telefoniczne konferencyjne, wideokonferencje, połączenia przez komunikatory internetowe 

itp. 

W takiej sytuacji własnoręczny podpis członka Komisji Przetargowej pod protokołem lub 

innymi dokumentami jest zastępowany adnotacją Przewodniczącego lub Sekretarza komisji o 

obecności zdalnej w pracach Komisji Przetargowej danej osoby. Własnoręczny podpis 

członka Komisji Przetargowej pracującego zdalnie, na znak potwierdzenia, musi zostać 

uzupełniony w późniejszym terminie.  

 

§5 

Otwarcie ofert 

 

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na stronie prowadzonego postępowania. 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie papierowej. Oferty w formie papierowej 

powinny być przesyłane na adres Spółki lub składane w Kancelarii Spółki w zamkniętych 

kopertach zgodnie ze szczegółowym sposobem składania ofert opisanym w zapytaniu ofertowym.  

Pracownik Kancelarii rejestruje oferty w osobnym rejestrze, wpisując numer i nazwę zapytania 

ofertowego, a także datę i godzinę złożenia oferty. Przed otwarciem ofert Sekretarz odbiera za 

potwierdzeniem od Pracownika Kancelarii złożone oferty.  

2. Otwarcie ofert następuje w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

3. Przed otwarciem ofert na stronie internetowej ukaże się informacja o kwocie jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

4. Komisja Przetargowa kierując się ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami – wybiera ofertę 

najkorzystniejszą. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich 

otwarciu na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  
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§6 

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Do rozstrzygnięcia postępowania konieczne jest złożenie minimum 1 ważnej oferty.  

3. Komisja Przetargowa może wezwać oferentów, którzy w ofercie nie złożyli wszystkich 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia 

tych dokumentów w określonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów we wskazanym 

terminie skutkuje odrzuceniem oferty.  

4. W toku badania i oceny ofert Komisja Przetargowa może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Komisja Przetargowa poprawia w tekście oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w 

obliczaniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została 

poprawiona. W przypadku sprzeciwu Oferenta, co do dokonanych poprawek, jego oferta podlega 

odrzuceniu. 

6.  Komisja Przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 

a) została złożona po terminie składania ofert 

b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego nie da się poprawić lub nie wiadomo jak go 

poprawić, 

d) oferent nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

e) oferent nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie,  

f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

g) nie złożono dokumentów bezwzględnie wymaganych, 

h) jest nieważna na podstawie innych przepisów, 

i) została złożona przez Oferenta: 

(i) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 

(ii) który pomimo wezwania nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych 

dokumentów, 

(iii) z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 

umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % 

wartości umowy”. 

7. Jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia, co najmniej dwie oferty uzyskały tę samą liczbę 

punktów Komisja Przetargowa wybiera tę ofertę która ma najniższą cenę, a przypadku również 

identycznych cen, Komisja Przetargowa wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający może również 

zastosować negocjacje złożonych ofert. 

8. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania przez Prezesa Zarządu, Sekretarz Komisji zamieszcza 

informację o wynikach postępowania zgodnie z §9 oraz § 12. 

9. Po zamieszczeniu informacji o wynikach postępowania, Dział DR przygotowuje umowę. 

Dokumenty dotyczące postępowania umieszczone na stronie internetowej Sekretarz Komisji 

przenosi do elektronicznego archiwum po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia. 

10. Zasadniczo umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. 

11. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na 

okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli  

a) wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji 

zamówienia w stosunku do okresu 5 letniego lub  

b) jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi Zamawiającego lub  
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c) zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty,   

d) jest to spowodowane specyfiką realizowanego zamówienia lub też zgodnością z okresem 

realizacji zamówienia przewidzianym w Harmonogramie Realizacji Projektu.  

12. Na czas nieoznaczony może być zawarta umowa, której przedmiotem są np. licencje  

oprogramowania komputerowego. 

13. Umowa winna być zaparafowana przez DR lub Radcę Prawnego, Kierownika JRP, a następnie 

przedstawiona do podpisu osobie upoważnionej do zawierania umów. 

14. Odpowiedzialnym za przesłanie umowy do wybranego Oferenta jest dział DR. 

15. Po podpisaniu umowy przez strony dział DR niezwłocznie przekazuje jej kopię za 

potwierdzeniem do JRP oraz innych zainteresowanych. 

16. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie w 

wyznaczonym terminie, o ile jest wymagane, ustalonego przez Komisję Przetargową 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Komisja Przetargowa wybiera kolejną 

najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

17. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:  

a) wpłynie tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności 

za spełnioną,  

b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym z wolnej 

ręki, po uprzednim przeprowadzeniu z nim negocjacji.   

 

§7 

Zapytanie Ofertowe 

1. Zapytanie Ofertowe powinno zawierać m.in.: 

a) opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego 

wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego 

pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia 

publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony 

tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu 

przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego 

opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do 

zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji),  

b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 

przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,  

c) kryteria oceny oferty,  

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty,  

e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, 

f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw  

i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty 

upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7 albo 14 dni biegnie od dnia następnego po 

dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli 

koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 

dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,  

g) termin realizacji umowy,  

h) informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych o których mowa w 

pkt. 6.5.2 2) a) Wytycznych (nie dotyczy podmiotów będących zamawiającymi w 

rozumieniu Pzp),  

i) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość 

zmiany takiej umowy,  

j) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość 

przewiduje,  
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k) informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 

Wytycznych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający 

przewiduje udzielenie tego typu zamówień. 

 

2. Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się nazwy i kody określone we 

Wspólnym Słowniku Zamówień o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).  

3. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym 

zgodnie z §9 ust. 2 zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. 

Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania 

ofertowego a także opis dokonanych zmian. Beneficjent przedłuża termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian. W przypadku trybu zaproszenia, zmienione zapytanie ofertowe 

należy wysłać do wszystkich zaproszonych wykonawców praz zamieścić na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

§8 

Kryteria oceny 

1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania 

oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, określane są w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających 

wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. 

2. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są 

formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców, przy czym:  

a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia, 

b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i 

precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej 

staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,  

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób 

umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,  

d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, 

e) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny 

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

funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, 

serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 

 

§9 

Zasada konkurencyjności 

1. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności 

na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a w 
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przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – wysłaniu zapytania ofertowego do co 

najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

3. Komisja Przetargowa wybiera najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez wykonawców 

spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w 

przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może 

zakończyć się wyborem kilku wykonawców) w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym 

kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o którym mowa w § 12. Protokół podlega zatwierdzeniu i 

podpisaniu przez Prezesa Zarządu. 

 

§10 

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający może żądać wniesienia wadium. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej 

(przelew bankowy) i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji bankowych lub gwarancji 

ubezpieczeniowych. Kwotę wadium określa się w granicach od 0,5 do 1,5 % szacunkowej 

wartości zamówienia. Wadium w formie innej niż pieniężna należy w oryginale dołączyć do 

oferty. 

2. Przed otwarciem ofert Sekretarz Komisji pobiera z Działu Księgowości listę oferentów, którzy 

wpłacili wadium w pieniądzu.  

3. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień, w którym wpłata wadium została uznana na koncie 

Zamawiającego. 

4. Wadium  wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na bieżącym rachunku bankowym.  

5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, powinno być ważne przez cały okres związania 

ofertą. 

6. Zwrot wadium następuje niezwłocznie po tym jak:  

a) zawarto umowę dotyczącą przedmiotu zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania tej umowy, jeżeli było żądane, albo 

b) unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia. 

7. Niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej zwrot wadium Sekretarz Komisji składa 

wniosek do Działu Księgowości o zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu. Wadia wniesione w 

innej formie niż pieniężna Sekretarz Komisji zwraca do Gwaranta lub Oferenta, gdy taka 

dyspozycja wynika z dokumentu wadialnego.  

8. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli: 

a) Oferent w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie nie 

złożył wymaganych dokumentów, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Oferenta jako najkorzystniejszej, 

b) Oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie, lub nie podpisał umowy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

c) Oferent, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy,  

d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

9.  Zamawiający może żądać od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 

dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

10. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Oferenta w jednej lub kilku następujących 

formach: 
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a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

11. Zabezpieczenie może wynosić od 2 do 10% ceny całkowitej netto wynikającej z umowy. 

12. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

13. Oferent może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

14. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem 

ust. 15.  

15. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dopuszcza się pozostawienie kwoty na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości nie 

przekraczającej 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

 

§11 

Udzielenie zamówienia 

1. Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w 

formie pisemnej. 

2. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

3. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:  

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub 

dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do 

zmiany charakteru umowy,  

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie, 

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki:  

i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie,  

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  

i) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a, 

ii) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

iii) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców,  
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e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Ustawy,  

i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

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

na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

4. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do 

charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i 

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 

lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił 

zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 pkt d. 

 

§12 

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia 

 i informacja o wyniku postępowania 

 

1. Sekretarz Komisji sporządza pisemny protokół z każdego posiedzenia Komisji. W 

szczególności są to protokoły z sesji otwarcia ofert, rozstrzygnięcia postępowania i innych 

posiedzeń dotyczących postępowania. 

2. Protokoły zatwierdza Prezes Zarządu. 

3. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zawiera co najmniej:  

a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, 

b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem 

daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,  

c) informację o spełnieniu warunku braku konfliktu interesów przez wykonawców (np. 

powiązania kapitałowe lub osobowe) lub ewentualne wyłączenia  i dopuszczenia, zgodnie 

z pkt. 6.5.2, 2) a) Wytycznych, 

d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile 

takie warunki były stawiane,  

e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za 

spełnienie danego kryterium,  

f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,  

g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,  

h) następujące załączniki:  

 

i) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w §9 ust. 

2,  

ii) złożone oferty,  

iii)  oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności 

związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie 

oceny ofert o których mowa w § 14 ust. 1. 
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4. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało 

upublicznione zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia zapytania ofertowego 

polegającego na wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, informację o wyniku postepowania przesyła się do wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

5. Informacja o wyniku postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę  

oraz cenę zamówienia.  

6. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. W okresie wynikającym z wytycznych dla POIiŚ, całość dokumentacji przetargowej z 

postępowania tzn. protokoły, zapytanie ofertowe, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 

zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje przechowywane są przez dział JRP, zaś 

oryginał umowy przez dział DR. W przypadku gdy okres gwarancji na przedmiot zamówienia 

jest dłuższy niż ten okres, w/w dokumenty przechowuje się przez cały okres trwania 

gwarancji.  

8. Wskazany przez Kierownika JRP pracownik jest ponadto odpowiedzialny za prowadzenie 

elektronicznej archiwizacji dokumentów przetargowych z postępowania umieszczanych na 

stronie internetowej Spółki prowadzonego postępowania w szczególności zapytania 

ofertowego, odpowiedzi na zapytania oferentów, z uwzględnieniem dokonywanych zmian, dat 

zamieszczenia i zdjęcia dokumentów. 

 

§13 

Wyłączenia 

1. Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym regulaminie przy udzielaniu 

zamówień w następujących przypadkach:  

 

a) w wyniku przeprowadzenia procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności nie wpłynęła 

żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy 

zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod 

warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,  

b) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z 

następujących powodów:  

 

i) brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,  

ii) przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności 

intelektualnej,  

 

Wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, 

a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia.  

c) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej,  

d) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu 

na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować 

terminów kreślonych w §7,  

e) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu 

na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 
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której wcześniej nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie 

zamówienia i nie można zachować terminów określonych w §7, 

f) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach 

badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, z wyłączeniem zamówień 

obejmujących produkcję masową służącą osiągnieciu rentowności ekonomicznej lub 

pokryciu kosztów badań i rozwoju, 

g) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności 

uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie 

dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub 

rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia 

materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność 

techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu 

tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy 

dodatkowe nie może przekraczać 3 lat,  

h) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w 

okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu 

ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,  

i) przedmiotem zamówienia są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z 

likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo 

upadłościowym, 

2. Spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur musi być uzasadnione na 

piśmie. 

3. W przypadku korzystania przy udzielaniu zamówień publicznych z trybu innego niż zapytanie 

ofertowe – np. zgodnie z ust. 1 powyżej, Kierownik JRP (lub inna upoważniona osoba) 

wnioskuje do Prezesa Zarządu udowadniając na piśmie spełnienie regulaminowych przesłanek 

umożliwiających jego zastosowanie. Prezes Zarządu dokonuje zatwierdzanie wyboru innego 

trybu. Brak udowodnienia spełnienia warunków uzasadniających zastosowanie danego trybu 

może skutkować uznaniem wydatków w ramach zamówienia publicznego za 

niekwalifikowalne. Dla zapewnienia właściwej ścieżki audytu dokumenty uzasadniające 

wybór trybu są archiwizowane łącznie z dokumentacją dotyczącą danego zamówienia 

publicznego. 

 

§14 

Konflikt Interesów 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów  osoby wykonujące w imieniu zamawiającego 

czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny 

ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne (Załącznik nr 2). 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

§15 

Inne ustalenia 

1. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może unieważnić prowadzone postępowania na 

każdym jego etapie. 

2. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje 

roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym również kosztów 

przygotowania oferty. 

3. Umowy zawiera się w formie pisemnej, niezależnie od wartości zamówienia, chyba, że odrębne 

przepisy wymagają formy szczególnej. Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie dotyczy 

umów, dla których ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy 

pisemnej (np. zakup biletów). W takim przypadku, aby wydatek mógł być uznany za 

kwalifikowalny należy uprawdopodobnić zawarcie umowy, w szczególności poprzez 

przedstawienie na potwierdzenie zawarcia umowy dowodu księgowego w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia zakresu zamówienia, w 

szczególności poprzez zachowanie dokumentacji dotyczącej zlecenia zamówienia. W przypadku 

szkoleń Zamawiający jest również zobowiązany do zachowania programu szkolenia 

(dopuszczalny jest wydruk z dokumentów w wersji elektronicznej). Przez umowy, dla których 

ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej rozumie 

się w szczególności umowy dotyczące form podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, studia, itp.). 

4. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań, o których mowa w art. 82 

Ustawy i przekazanie ich w terminie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

5. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu 

wykonuje Członek Zarządu – Dyrektor ds. technicznych.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją mają zastosowanie aktualnie obowiązujące 

Wytyczne. 

7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Prezes Zarządu może podjąć decyzję o udzieleniu 

zamówienia w trybie innym niż przewiduje niniejszy regulamin. W przypadku braku zgodności 

tego trybu z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydatki poniesione w ten sposób 

zostaną przez beneficjenta/zamawiającego uznane jako niekwalifikowane.  

8. W przypadku kolizji jakiegokolwiek zapisu niniejszego regulaminu z Wytycznymi, 

pierwszeństwo mają zapisy zawarte w Wytycznych. 
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   numer postępowania  

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

  symbol działu wnioskodawcy                                                                                                                    

                                                                  DO PREZESA ZARZĄDU 

 

WNIOSEK 

o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia 

o wartości szacunkowej powyżej 50 000 PLN netto 

 

1.  Przedmiot zamówienia: 

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

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

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

2. Uzasadnienie dotyczące potrzeby udzielenia zamówienia: 

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

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

3. Szacunkowa wartość zamówienia wyrażona w złotych oraz euro: 

 

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

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

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

4. Proponowany sposób wyboru wykonawcy. 

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

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

5. Proponowany skład Komisji Przetargowej: 

a) ……………………. 

b) ……………………. 

c) ……………………. 

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

            data                          podpis wnioskodawcy  

 

 

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

                            data                              zatwierdzam 

Załącznik nr 1  
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OŚWIADCZENIE DOT. KONFLIKTU INTERESU 

Nr zamówienia: ……………   

 

         ………………………… 

         Pieczęć Zamawiającego  

Oświadczenie:
1
  

□ kierownika zamawiającego 

□ pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla 

siebie czynności 

□ członka komisji przetargowej 

□ biegłego 

□ innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

Imię (imiona) ................................................................................................................................................... 

Nazwisko  ................................................................................................................................................... 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 

1) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 

3) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli 
 

....................................................................... dnia ……......…. r. 

 

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

(podpis)                                                                                                                                                                        

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......
2
, podlegam wyłączeniu z niniejszego 

postępowania  

 

....................................................................... dnia ……......…. r. 

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

(podpis) 

                                                           
1
 
Zaznaczyć właściwe. 

 
2
 
Wymienić pkt od 1 do 4, jeżeli dotyczy

 

Załącznik nr 2  

http://www.pwik-wodzislaw.pl/
mailto:jrp@pwik-wodzislaw.pl

