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Zarządzenie Nr 10/ 2008
Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
z dnia 16 kwietnia 2008r.
w sprawie: udzielania zamówień publicznych
Ustala się następujące zasady udzielania zamówień publicznych w ZWiK Sp. z o.o.:
§ 1.
Objaśnienia
Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:
1) Zamawiającym – należy przez to rozmieć ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
2) Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Zarząd ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie;
3) Osobie upoważnionej – należy przez to rozumieć pracownika zamawiającego, któremu
Kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie zastrzeżone dla niego czynności związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Osobami upoważnionymi są w szczególności:
członkowie zarządu, prokurent lub inny pracownik Zamawiającego, którzy legitymują się
stosownym upoważnieniem. Osoby upoważnione działają łącznie z inną osobą jeżeli tak
stanowi udzielone im upoważnienie.
4) ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.
§ 2.
Podział obowiązków i kompetencji przy udzielaniu zamówień publicznych
o wartości przekraczającej kwotę 30.000 EURO
W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego – przygotowaniem
stosownej dokumentacji, ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia oraz przygotowaniem
wniosku do Kierownika Zamawiającego lub Osoby upoważnionej w celu rozpoczęcia
procedury o udzielenie zamówienia publicznego zajmują się następujące komórki/jednostki
organizacyjne:
Zamówieniami publicznymi wynikającymi z planów inwestycyjnych i remontowych
1. Dział Inwestycji – usługi związane z pracami przygotowawczymi i projektowymi oraz
roboty budowlane.
2. Dział Informatyki – zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją Zamawiającego.
3. Wydział Transportu – zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem gospodarki
środkami transportowo-sprzętowymi.
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4. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej – pozostałe zakupy inwestycyjne na dany
rok.
5. (Skreślony).
Zamówieniami publicznymi (dostawami) wynikającymi z bieżącej eksploatacji
6. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w przypadku zamówień publicznych na
dostawy związane z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
obiektów i urządzeń technologicznych,
7. Wydział Administracyjny w przypadku zamówień publicznych na dostawy związane z
obsługą administracyjno – gospodarczą Zamawiającego.
8. Wydział Transportu w przypadku zamówień publicznych na dostawy związane
z prowadzeniem gospodarki środkami transportowo – sprzętowymi i częściami
zamiennymi,
9. Dział Informatyki w przypadku zamówień publicznych na dostawy związane
z informatyzacją Zamawiającego.
10. Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Warsztaty) w przypadku zamówień publicznych
na dostawy związane z funkcjonowaniem serwisu pomp.
11. Wydział Handlowy w przypadku zamówień publicznych na dostawy związane
z gospodarką wodomierzową,
12. pozostałe komórki/ jednostki organizacyjne w zakresie dostaw wykraczających poza
kompetencje w/w komórek / jednostek organizacyjnych.
Zamówieniami publicznymi (usługami) wynikającymi z bieżących potrzeb
13. Wydział Administracyjny w przypadku zamówień publicznych na usługi związane z
obsługą administracyjno – gospodarczą Zamawiającego,
14. Wydział Mechaniczno – Energetyczny w przypadku zamówień publicznych na usługi
związane z utrzymaniem w pełnej sprawności narzędzi ręcznych o napędzie
elektrycznym, urządzeń kontrolno-pomiarowych, maszyn i urządzeń mechanicznych
o napędzie elektrycznym i spalinowym, sprzętu energetycznego,
15. Wydział Transportu w przypadku zamówień publicznych na usługi związane
z utrzymaniem w pełnej sprawności środków transportowo – sprzętowych oraz
zaspokojenia potrzeb transportowo-sprzętowych zakładu,
16. Dział Informatyki w przypadku zamówień publicznych na usługi związane
z informatyzacją Zamawiającego,
17. Dział Analiz Laboratoryjnych i Ochrony Środowiska w przypadku zamówień publicznych
na usługi związane z utylizacją odpadów,
18. Pozostałe komórki/jednostki organizacyjne w zakresie usług wykraczających poza
kompetencje w/w komórek /jednostek organizacyjnych.
§ 3.
1. Wszystkie komórki/jednostki udzielające zamówień publicznych obowiązane są do
sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych przez nie zamówieniach. Zakres
sprawozdania winien być zgodny z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 98 ust. 4
Ustawy.
2. Sprawozdanie, o którym mowa wyżej powinno być przekazane najpóźniej do dnia 31
stycznia każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie do Działu
Inwestycji.
3. Na podstawie przekazanych sprawozdań oraz własnego sprawozdania Dział Inwestycji
sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych przez Zamawiającego zamówieniach, które
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to sprawozdanie przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 1 marca
każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
§ 4.
Wartość zamówienia
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością – bez podatku od
towarów i usług (VAT). Wartość zamówienia powinna być obliczona z uwzględnieniem
przepisów art. 32-35 Ustawy.
2. Informacja o wartości zamówienia powinna znajdować się we wniosku, o którym mowa
w § 2 i zawierać w szczególności: datę ustalenia, kurs PLN do EURO z dnia ustalenia
zgodnie z obowiązującym w tym dniu rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów,
podstawy ustalenia.
3. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są
dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane.
4. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ
na dokonane ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany
wartości zamówienia.
§ 5.
Rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego
1. Z pisemnym wnioskiem, o którym mowa w § 2 – stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia Kierownik właściwej komórki/jednostki organizacyjnej lub
zastępująca go osoba występuje do Kierownika Zamawiającego lub Osoby upoważnionej.
Wniosek powinien zawierać proponowany skład Komisji Przetargowej (minimum 3
osoby, w tym Przewodniczącego oraz Sekretarza, a w przypadku postępowań o wartości
powyżej 30.000 EURO -minimum 4 osoby w tym pracownika ds. zamówień
publicznych). Pracownik ds. zamówień publicznych pełni nadzór na przebiegiem
postępowań od momentu złożenia wniosku wskazanego w niniejszym ustępie. W
szczególności uczestniczy on w przygotowaniu części formalnej (ogłoszenie i SIWZ),
akceptuje przygotowane wyjaśnienia i zmiany w postępowaniu oraz uczestniczy
w otwarciu ofert i pracach Komisji Przetargowej.
2. Komisja Przetargowa jest powoływana zarządzeniem przetargowym Kierownika
Zamawiającego lub Osoby upoważnionej (wzór zarządzenia stanowi załącznik nr 2
do niniejszego Zarządzenia).
3. Każde Zarządzenie Przetargowe powołujące Komisję Przetargową powinno być
zarejestrowane w przeznaczonym do tego rejestrze znajdującym się w Dziale Zamówień
Publicznych.
4. Wniosek Komisji Przetargowej w sprawie propozycji wyboru trybu udzielenia
zamówienia publicznego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Zarządzenia) oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdza Kierownik
Zamawiającego lub Osoba upoważniona.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych w pionach:
- Dyrektora Generalnego,
- Technicznym,
- Ekonomicznym,
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- Inwestycji i Rozwoju,
przeprowadzający
postępowanie z zakresu zamówień publicznych o wartości
przekraczającej 30.000 euro, przed przedłożeniem do podpisu Kierownikowi
Zamawiającego lub Osobie upoważnionej dokumentów wskazanych w ust. 6, obowiązani
są uzyskać na nich parafę radcy prawnego lub adwokata z kancelarii prawnej
prowadzącej obsługę zamówienia publicznego.
6. Parafowaniu podlegają następujące dokumenty, związane z postępowaniem z zakresu
zamówień publicznych:
1) wybór trybu zamówienia,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3) potwierdzenie prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia
postępowania w świetle przepisów Ustawy i Zarządzenia nr …….z dnia
…………… Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie w sprawie udzielania zamówień publicznych,
4) inne niż wskazane w pkt.1-3, określone przez dyrektorów o których mowa
w ust. 5.
7. Parafowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez radcę prawnego lub
adwokata z kancelarii prawnej prowadzącej obsługę zmówień publicznych, powinno być
poprzedzone adnotacją osób uczestniczących w przygotowaniu tej specyfikacji o braku
zastrzeżeń do jej treści. Adnotacja powinna zostać umieszczona na odrębnym
dokumencie wewnętrznym dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanym: „Metryką obiegu SIWZ”, stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia.
§ 6.
Umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej
1. Istnieje obowiązek umieszczania ogłoszeń o postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości przekraczającej 30.000 EURO w trybach wskazanych w ustawie na stronie internetowej Zamawiającego.
2. W sytuacjach opisanych w Ustawie istnieje obowiązek umieszczania na stronie
internetowej: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zapytań wykonawców
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na te zapytania, informacji o
wyborze oferty najkorzystniejszej (z uwzględnieniem wszystkich informacji wymaganych
w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy), kopię wniesionego protestu, rozstrzygnięcie protestu
(w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Ponadto istnieje obowiązek zamieszczenia
informacji o udzieleniu zamówienia wykonawcy.
3. Ogłoszenia, informacje oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być
dostarczone do Działu Informatyki droga elektroniczną (email:przetargi@zwikszczecin.pl)
lub na elektronicznym nośniku informatycznym. Warunkiem przekazania dokumentów
jw. jest posiadanie ich w formie pisemnej zaakceptowanej przez Dyrektora Pionu,
któremu podlega komórka / jednostka organizacyjna realizująca zamówienie.
§ 7.
Regulamin pracy komisji przetargowej
Rozdział I- Część ogólna
1. Komisja Przetargowa (zwana dalej Komisją) rozpoczyna swoją pracę z datą jej
powołania i działa do momentu podpisania umowy z wykonawcą, który złożył
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3.

4.
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najkorzystniejszą ofertę, lub z którym zakończono negocjacje albo do momentu
unieważnienia postępowania.
Komisję obowiązują przepisy:
1) ustawy Prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie,
2) postanowienia niniejszego Regulaminu.
3) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ZWiK Sp. z o.o.
Komisja przygotowując i przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez
Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną:
1) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego wraz
z uzasadnieniem,
2) propozycję kwoty wraz z uzasadnieniem, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproszenia
do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania
o cenę,
4) projekt modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) propozycję zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone negocjacje,
6) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
7) projekty innych dokumentów, które powstają w czasie pracy komisji,
w szczególności wniosków do właściwego organu o wydanie decyzji
wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.
Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w szczególności:
1) przygotowuje i przedstawia do podpisu Kierownikowi Zamawiającego lub
Osobie upoważnionej wyjaśnienia dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
2) prowadzi negocjacje z wykonawcami w przypadku, gdy ustawa przewiduje
prowadzenie takich negocjacji,
3) dokonuje otwarcia ofert,
4) ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, stawianych wykonawcom oraz przedstawia Kierownikowi
Zamawiającego lub Osobie upoważnionej – propozycje wykluczenie
wykonawcy w przypadkach określonych w ustawie,
5) przedstawia Kierownikowi Zamawiającego lub Osobie upoważnionej
propozycje odrzucenie oferty w przypadkach określonych w ustawie,
6) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
7) przedstawia Kierownikowi Zamawiającego lub Osobie upoważnionej
propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie
postępowania,
8) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt
odpowiedzi na protest, który przedstawia do podpisu Kierownikowi
Zamawiającego lub Osobie upoważnionej.
Pracami komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez
Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną. Do zadań przewodniczącego
należy w szczególności:
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1) odebranie pisemnych oświadczeń członków komisji o istnieniu lub braku
istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy, a w przypadku
złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu takich okoliczności,
nie złożenia przez niego oświadczenia, albo złożenia oświadczenia
niezgodnego z prawdą, poinformowanie Kierownika Zamawiającego lub
Osoby upoważnionej o tym fakcie (oświadczenie składane jest pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania),
2) odebranie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 od Kierownika
Zamawiającego lub Osoby upoważnionej,
3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
4) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
5) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
6) informowanie Kierownika Zamawiającego lub Osoby upoważnionej
o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz
komisji powoływany przez Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną
spośród członków komisji:
7. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienie wymaga wiadomości
specjalnych, Kierownik Zamawiającego lub Osoba upoważniona z własnej inicjatywy
lub na wniosek Komisji Przetargowej, może powołać biegłych.
8. Do biegłych stosuje się odpowiednio ust. 5 pkt. 1.
Rozdział II - Część publiczna
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Przystępując do publicznej części postępowania przewodniczący komisji:
1) otwiera posiedzenie komisji w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu
o przetargu lub zmienionym modyfikacją do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2) przedstawia temat posiedzenia komisji,
3) przekazuje informacje dotyczące trybu i sposobu powołania komisji, a także
przedstawia wszystkim obecnym skład komisji z podaniem imienia, nazwiska,
stanowiska i funkcji pełnionej w komisji przez każdą z osób,
4) omawia dotychczasowy przebieg postępowania,
5) podaje informacje dotyczące terminu i miejsca opublikowania ogłoszenia
o przetargu,
6) informuje o tym, czy wniesione zostały protesty, jeśli tak – przedstawia sposób
ich rozstrzygnięcia, łącznie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, lub
orzeczeniem sądu okręgowego,
7) bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Przewodniczący komisji otwiera oferty w następującej kolejności:
1) oferty z oznaczeniem „Wycofane” (lub podobnie),
2) oferty z oznaczeniem „Zmiana” (lub podobnie),
3) pozostałe oferty zgodnie z nadaną im numeracją (lub kolejnością wpływu)
przez osobę przyjmującą oferty.
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4. W przypadku otwarcia oferty z oznaczeniem „Wycofane” (lub podobnie):
1) przewodniczący komisji odczytuje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, który tym samym wycofał swoją deklarację
uczestnictwa w postępowaniu,
2) sekretarz komisji niezwłocznie odnotowuje fakt wycofania oferty w protokole
postępowania,
3) koperty wewnętrzne ofert wycofanych odsyła się bez otwierania.
5. W przypadku otwarcia oferty z oznaczeniem „Zmiana” (lub podobnie):
1) przewodniczący komisji odczytuje imię i nazwisko, nazwę (firmę)
wykonawcy, oraz informacje zawarte w ofercie, jeżeli zmiana dotyczy także
tych informacji,
2) ofertę(y) złożoną wcześniej przez tego wykonawcę otwiera się według
kolejności wpływu i odczytuje informacje zawarte w ofercie, jeżeli zmiana nie
dotyczyła tych informacji,
3) sekretarz komisji niezwłocznie odnotowuje fakt zmiany oferty w protokole
postępowania.
6. Przewodniczący komisji otwiera kolejno pozostałe oferty, odczytuje głośno imię
i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te sekretarz komisji
odnotowuje w protokole postępowania.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające nazwy i adresy
wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji lub rękojmi,
warunków płatności zawartych w ofercie.
8. Oświadczenia składane podczas otwarcia ofert:
1) przewodniczący komisji zapytuje obecnych wykonawców, czy są jakieś
oświadczenia lub pytania,
2) jeżeli tak, to przyjmuje te oświadczenia dyktując sekretarzowi komisji ich treść
do protokołu oraz dane składającego oświadczenie,
3) jeżeli wykonawca dysponuje dokumentem z treścią swojego oświadczenia –
dołącza się ten dokument do protokoły postępowania,
4) do oświadczeń tych komisja musi ustosunkować się i zawrzeć swoją
odpowiedź w protokole postępowania.
9. Przewodniczący komisji zamyka posiedzenie i ogłasza zakończenie części publicznej
postępowania.
10. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, o którym mowa w art. 38
ust. 3 ustawy, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu postępowania.
11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż
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w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Rozdział III - Część niepubliczna
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. W części niepublicznej mogą wziąć udział osoby powołane w skład komisji, a także
jeżeli jest to niezbędne – biegły/li.
2. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi
przez oferentów w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków, członkowie
komisji oraz Kierownik Zamawiającego lub Osoba upoważniona, składają pisemne
oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17
ustawy (oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania)
3. Do biegłych ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.
5. Komisja poprawia oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny. Niezwłocznie przygotowuje pisma zawiadamiające o tym wszystkich
wykonawców (poprawy omyłek rachunkowych w cenie dokonuje się w sposób określony
w art. 88 ustawy), które przedstawia do podpisu Kierownikowi Zamawiającego lub
Osobie upoważnionej. Sekretarz komisji odnotowuje czynność poprawiania omyłek
w protokole postępowania.
6. Komisja sprawdza czy oferenci nie podlegają wykluczeniu.
7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców
w przypadkach określonych w ustawie.
8. W przypadku, gdy wykonawca nie spełnia stawianych warunków, komisja przedstawia
Kierownikowi Zamawiającego lub Osobie upoważnionej - propozycje wykluczenia
wykonawcy z postępowania. Propozycja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne.
9. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.
10. Komisja sprawdza czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
11. Ofertę odrzuca się w przypadkach określonych w ustawie.
12. W przypadku zaistnienia przesłanek do odrzucenia oferty, komisja przedstawia
Kierownikowi Zamawiającego lub Osobie upoważnionej – propozycje odrzucenia oferty.
Propozycja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
13. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, komisja może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
14. Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie
odrzuconych.
15. Komisja ocenia oferty wyłącznie na podstawie przyjętych kryteriów i przypisanych im
wag.
16. Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert oraz sporządza pisemne
uzasadnienie tej oceny, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 17.
17. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami, jak również w sytuacji, gdy jedynym
kryterium oceny ofert jest cena, można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert.
W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert zastępuje się
pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty.
18. Po dokonaniu oceny ofert komisja przedstawia Kierownikowi Zamawiającego lub Osobie
upoważnionej propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej.
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19. Jeżeli zaistnieją okoliczności, przemawiające za unieważnieniem postępowania, komisja
występuje z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego lub Osoby upoważnionej
o unieważnienie postępowania. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne.
20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach
określonych w ustawie.
21. W przypadku zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną
propozycji: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz wniosku dotyczącego unieważnienia postępowania Komisja Przetargowa
przygotowuje stosowne pisma informujące wykonawców o dokonaniu przez
Zamawiającego przedmiotowych czynności.
22. Kierownik Zamawiającego lub Osoba upoważniona stwierdza nieważność czynności
podjętej z naruszeniem prawa.
23. Na polecenie Kierownika Zamawiającego lub Osoby upoważnionej, komisja powtarza
unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa.
24. W przypadku wniesienia protestu na czynności podjęte przez zamawiającego,
przewodniczący komisji przekazuje treść protestu wraz ze stanowiskiem komisji, do
rozpatrzenia Kierownikowi Zamawiającego lub Osobie upoważnionej.
§ 8.
Wyłączenie stosowania przepisów ustawy
Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, przy czym wartość szacunkowa musi być
ustalana zgodnie z przepisami art. 32-35 Ustawy.
§ 9.
Udzielanie zamówień sektorowych
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do zamówień:
1) udzielanych w celu wykonywania działalności polegającej na tworzeniu sieci
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub
dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowaniu takimi
sieciami,
2) związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną
z pozyskiwaniem wody pitnej,
- zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi”.
2. Zamówień sektorowych o wartości równiej lub przekraczającej 414.000 euro
w przypadku dostaw i usług oraz 5.186.000 euro w przypadku robót budowlanych udziela
się na podstawie Ustawy.
3. Zamówień sektorowych związanych z zamówieniami – w związku, z którymi wydatki
będą uznawane za kwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko – o wartości mniejszej niż 414.000 euro
w przypadku dostaw
i usług oraz 5.186.000 euro w przypadku robót budowlanych udziela się zgodnie
z postanowieniami § 9 ust. 6.
3a. Dla zamówień sektorowych o wartości mniejszej niż 414.000 euro w przypadku dostaw i
usług oraz 5.186.000 euro w przypadku robót budowlanych nie stosuje się, zgodnie
z art. 133 ustawy, przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem ust.3.
4. W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia zamówienia sektorowego, wniosek
rozpoczynający postępowanie, zarządzenie przetargowe oraz wniosek komisji
przetargowej w sprawie propozycji trybu udzielenia zamówienia, specyfikację istotnych
warunków zamówienia zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub Osoba upoważniona.
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We wniosku rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oraz
we wniosku z propozycją wyboru trybu:
1) zamieszcza się informacje, iż zamówienie jest zamówieniem sektorowym
2)
wskazuje się, czy zamówienie będzie udzielone na podstawie Ustawy czy w trybie
określonym w § 9 ust. 6.
5. Kierownik Zamawiającego lub Osoba upoważniona może podjąć decyzję, iż zamówienie
sektorowe zostanie udzielone z zastosowaniem wszelkich rygorów wynikających z ustawy.
6. Zamówienia sektorowe, o których mowa w § 9 ust. 3 udzielane są przy odpowiednim
stosowaniu przepisów ustawy. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy, o którym
mowa w zdaniu poprzednim odbywa się min. na następujących zasadach:
1) zamówienia sektorowe, o których mowa w § 9 ust. 3 udzielane są w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki niezależnie
od ustawowych przesłanek zastosowania trybu; § 7 rozdział I ust. 3 pkt 1 stosuje się;
2) udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki może nastąpić w wyjątkowych
3) zamówienia sektorowe, o których mowa w § 9 ust. 3 mogą być także udzielane
w trybie zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 10, postanowienia § 7 rozdział I
ust. 3 pkt 1 stosuje się;
4) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odstąpić od obowiązku żądania
od wykonawców:
a) wszystkich lub niektórych dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w
postępowaniu, jeżeli ich żądanie uniemożliwiłoby lub znacznie utrudniło udzielenie
zamówienia,
b) wniesienia wadium;
5) korespondencja z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu może być
prowadzona w formie innej niż pisemna;
6) w postępowaniach dotyczących zamówień, o których mowa w § 9 ust. 3 nie stosuje się
przepisów Ustawy o:
a) zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przekazywaniu
do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
b) terminach,
c) podawaniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
d) środkach ochrony prawnej,
e) zawiadamianiu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania,
f) umieszczaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapytań wykonawców i
odpowiedzi na nie na stronie internetowej Zamawiającego.
7)
w trakcie oceny ofert komisja przetargowa:
a) nie odrzuca ofert z powodu niezgodności oferty z ustawą,
b) może zwracać się do wykonawców z wnioskiem o uzupełnianie dokumentów
wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyznaczając termin
na ich uzupełnienie,
sytuacjach, gdy wymaga tego interes gospodarczy Zamawiającego, postanowienia § 7
rozdział I ust. 3 pkt 1 stosuje się;
8) w zamówieniach sektorowych, o których mowa w § 9 ust. 3 możliwe jest zastrzeżenie,
iż wybór najkorzystniejszej lub kilku najkorzystniejszych ofert następuje w celu
prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcą albo wykonawcami, którzy je złożyli; w
takim przypadku komisja przekazując do zatwierdzenia przez Kierownika
Zamawiającego lub Osobę upoważnioną propozycję wyboru trybu udzielenia
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zamówienia wraz z uzasadnieniem wskazuje, iż wybór najkorzystniejszej (kilku
najkorzystniejszych ofert następuje w celu prowadzenia dalszych negocjacji).
9) w protokole postępowania zamieszcza się informację, iż zamówienie jest udzielane bez
stosowania Ustawy oraz zamieszcza podstawę prawną odstąpienia od stosowania
przepisów Ustawy,
7.
W sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1 komórki organizacyjne wyodrębniają
zamówienia sektorowe.
8.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień sektorowych, o których
mowa w § 9 ust. 3 zamieszcza się:
1) informację, iż zamówienie jest udzielane bez stosowania ustawy,
2) podstawę prawną odstąpienia od stosowania przepisów ustawy,
3) informację, iż wykonawcom nie służą środki ochrony prawnej określone
w ustawie,
4) przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt 8 informacje, iż wybór
najkorzystniejszej lub kilku najkorzystniejszych ofert następuje w celu
prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcą albo wykonawcami, którzy je
złożyli.
9.
Udzielając zamówień sektorowych w trybie określonym w § 9 ust. 6, w ogłoszeniach
zamieszczanych w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego
zamieszcza się:
1) informację, iż zamówienie jest udzielane bez stosowania ustawy,
2) podstawę prawną odstąpienia od stosowania przepisów ustawy,
10. Zapytanie ofertowe to tryb udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w § 9
ust. 3, w którym Zamawiający, przesyłając specyfikację istotnych warunków
zamówienia kieruje zapytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców w liczbie
nie mniejszej niż 2 i zaprasza ich do składania ofert.”
§ 10.
Instrukcja przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
30.000 EURO
Rozdział I - Składanie zamówień-zapotrzebowań
1. Zamówienia/zapotrzebowania na zakup materiałów należy kierować do:
1) Kierownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w przypadku zamówień
publicznych na dostawy związane z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz obiektów i urządzeń technologicznych,
2) Kierownika Wydziału Administracyjnego w przypadku zamówień publicznych na
dostawy związane z obsługą administracyjno – gospodarczą Spółki.
3) Kierownika Działu Informatyki w przypadku zamówień publicznych na dostawy
związane z informatyzacją Spółki.
2. W zamówieniach/zapotrzebowaniach należy podać:
1) celowość zakupu,
2) wskazać miejsce przeznaczenia (placówkę),
1. opis przedmiotu zamówienia/ zapotrzebowania (parametry techniczne, kolor, itp.),
2. szacunkową wartość zapotrzebowania/ zamówienia.
3. Zamówienie/zapotrzebowanie winno być podpisane przez kierownika komórki/
jednostki organizacyjnej oraz właściwego Dyrektora pionu.
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Rozdział II
Realizacja zamówień/zapotrzebowań- dostawy
1. Pracownicy Wydziałów/Działów, realizują dostawy na podstawie złożonych
zamówień/zapotrzebowań , o których mowa w rozdz. I ust.1, w następujący sposób:
1) przeprowadzają analizę rynku poprzez złożenie co najmniej do dwóch wykonawców
zapytania ofertowego w formie elektronicznej, telefonicznej, pisemnej (ta forma
winna być podpisana przez Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną)
2) lub w celu wyłonienia wykonawcy zamieszczają ogłoszenie o zamówieniu na stronie
internetowej Zamawiającego, w prasie, bądź na tablicy ogłoszeń,
3) wybierają najkorzystniejsza ofertę,
4) zaleca się sporządzenie notatki z analizy zawierającej następujące dane : ilość ofert,
dane dot. wykonawców, cenę, skład zespołu oceniającego oferty; przynajmniej dwie
osoby itp., którą podpisuje przeprowadzający postępowanie i kierownik wydziału/
działu,
5) sporządzają zlecenie/umowę na wykonanie dostawy, które/ą podpisuje Kierownik
Zamawiającego lub Osoba upoważniona,
6) po otrzymaniu faktury /rachunku, na odwrocie przystawiają pieczątki, o następującej
treści:
Oświadczam, że zamówienie zrealizowałem
w oparciu o analizę rynku i cen, przez wybór
najkorzystniejszej oferty

……………………………………….………….
Podpis i pieczęć imienna

Sprawdzono pod względem rzeczowym
i merytorycznym
Rodzaj i miejsce wykonania dostawy / usługi
………….……………………………………………….
………….……………………………………………….
………….……………………………………………….
…………………
Data

…………………………….
Podpis i pieczęć imienna

i wypełniają je zgodnie z opisem, wpisując rodzaj dostawy, miejsce przeznaczenia itp.,.
2. Zamawiający w postępowaniach, o których mowa w ust.1 może żądać w szczególności
następujących dokumentów:

12

1) oświadczenia wykonawcy o posiadaniu uprawnień do wykonania zamówienia,
posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, że znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
3) referencji,
4) zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS o nie
zaleganiu z opłaceniem podatków,
3. Kierownicy ww. Wydziałów/Działów prowadzą ewidencję – rejestr składanych
zamówień/zapotrzebowań.
4. W przypadku dostaw, inne niż wymienione w Rozdziale I ust. 1, zainteresowane komórki/
jednostki organizacyjne realizują je we własnym zakresie i postępują odpowiednio
z procedurą opisaną w Rozdziale II.
Rozdział III
Składanie i realizacja zamówień na usługi i roboty budowlane
1. Kierownik
komórki/jednostki
organizacyjnej
zainteresowanej
przedmiotowo
zamówieniem usługi lub roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO
postępuje odpowiednio z procedurą opisaną w Rozdziale II.
2. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez Dział Inwestycji.
3. Kierownicy komórek/jednostek organizacyjnych zobowiązani są prowadzić ewidencję –
rejestr zamawianych usług lub robót budowlanych.
Rozdział IV
Zamówienia z wolnej ręki (do 30 000 euro)
1. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy dane zamówienie, może zrealizować
tylko jeden wykonawca, można udzielić zamówienia z wolnej ręki po uprzednio
przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą lub bez ich przeprowadzania gdy charakter
zamówienia nie pozwala na przeprowadzenie takich negocjacji.
2. Z przeprowadzonych negocjacji zaleca się sporządzić pisemną notatkę.
3. Przepisy Rozdziału II oraz Rozdziału III stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 5.000 zł,
udzielenie tego zamówienia może nastąpić w dowolny wybrany przez udzielającego
sposób. Wymagane jest jednak uzyskanie akceptacji odpowiedniego Dyrektora Pionu,
która może nastąpić w dowolnej formie. Zalecane jest sporządzenie notatki z udzielenia
takiego zamówienia. Opisany w niniejszym ustępie sposób udzielania zamówień
o wartości nieprzekraczającej 5.000 zł znajduje również zastosowanie do zamówień,
o których mowa w § 11.
5. Dyrektorzy/Kierownicy Pionów mają prawo udzielać zamówień z wolnej ręki, których
wartość nie przekracza kwoty 20.000,00 zł niezależnie od istnienia przesłanek
określonych w ust. 1-4.
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§ 11.
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
Z chwilą wystąpienia sytuacji awaryjnej (tzn. takiej, której nie można było wcześniej
przewidzieć) a wymagane jest natychmiastowe usuniecie skutków jej powstania, zamówień
publicznych udziela się w następujący sposób:
1) podstawą udzielenia zamówienia publicznego na dostawę, usługę lub roboty
budowlane w trybie awaryjnym jest protokół awaryjny stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego Zarządzenia,
2) protokół awaryjny sporządza kierownik komórki/jednostki organizacyjnej, na której
terenie doszło do awarii,
3) protokół winien zawierać skład komisji orzekającej, powinny w nim być zawarte
wszystkie informacje o przyczynach awarii, skutkach oraz sposobie likwidacji awarii,
4) protokół awaryjny zatwierdza właściwy Dyrektor pionu,
5) na podstawie zatwierdzonego protokołu awaryjnego komórki/jednostki organizacyjne
w zakresie swoich kompetencji realizują zamówienie na wykonanie dostawy, usługi
lub robót budowlanych u wykonawcy/ów, z którym/i przeprowadzają negocjacje,
6) z negocjacji zaleca się sporządzenie notatki służbowej,
7) przepisy rozdziału II i III stosuje się odpowiednio .
2. W sytuacji, gdy wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 euro stosuje
się przepisy Ustawy oraz przepisy niniejszego Zarządzenia. Do wniosku, o którym mowa
w § 2 dołącza się sporządzony odpowiednio protokół awaryjny.
§ 12.

Instrukcja udzielania zamówień, w związku z którymi wydatki będą uznawane za
kwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
1. Do zamówień, w związku z którymi wydatki będą uznawane za kwalifikowane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. stosuje się przepisy niniejszego
Zarządzenia z uwzględnieniem poniżej zawartych postanowień. Wydatki muszą być
poniesione i udokumentowane zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz prawem
unijnym. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność poniesionych wydatków
z przepisami obowiązującymi w obszarach: zamówień publicznych, ochrony środowiska,
ochrony przyrody, pomocy publicznej, rachunkowości, swobody działalności
gospodarczej.
2. Wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa,
lub poniesione z naruszeniem prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości
lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych
projektem zgodnie z przepisami ustawy Pzp w przypadku, gdy wymóg jej stosowania
wynika z tej ustawy.
4. Z wyjątkiem postanowień zawartych w § 12 ust. 7, Zamawiający zawierający
z wykonawcami umowy, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, zobowiązany jest
zawierać umowy w formie pisemnej w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa
w art. 701 – 705 K.c., (chyba że przepisy szczególne wymagają innego trybu i formy
zawierania umowy) z uwzględnieniem zasad określonych w Komunikacie Komisji
(Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego
obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo
objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych),w tym w szczególności zasady:
1) Jawność - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia
przetargu(aukcji) w prasie lub w Internecie, w zależności od wartości i rodzaju
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zamówienia. Decyzję o zakresie upowszechnienia informacji o planowanym
zawarciu umowy podejmuje Zamawiający, przy czym obowiązkowe jest
każdorazowe przekazywanie ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej – TED (Tenders Elektronic Daily). Dodatkowo ogłoszenie
powinno być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego.
2) Niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności
rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować
konkretnych
wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania
konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne
dopuszczenie rozwiązań równoważnych.
3) Równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw
członkowskich - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań
powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw
członkowskich. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające:
a) posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu
zamówienia w Polsce,
b) posiadania przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień
współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych.
4) Wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje, zgodnie z polskim prawem.
5) Odpowiednich terminów – w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na
składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się
z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty.
6) Przejrzystego i obiektywnego podejścia – w szczególności rozumianej jako
obowiązek wyłączania po stronie Zamawiającego z przygotowania
i prowadzenia przetargu osób w stosunku do których zachodzą przesłanki
analogiczne do określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.
Uwzględnienie powyższych zasad oznacza w szczególności, że wymóg zawarcia
umowy w formie pisemnej w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art. 701
– 705 K.c. nie będzie spełniony w przypadku wyboru wykonawcy w drodze przetargu
zamkniętego (tj. przetargu niejawnego – ograniczonego do wybranego przez
ogłaszającego przetarg kręgu podmiotów).
5.

W przypadku, gdy Zamawiający zastosował tryb wskazany w art. 701 – 705 K.c.,
a następnie unieważnił postępowanie z powodu braku ofert, lub odrzucenia wszystkich
ofert ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, ponowne
przeprowadzenie postępowania w ww. trybie nie jest wymagane. W takim przypadku
odstępując od zastosowania trybu wskazanego w art. 701 – 705 K.c., Zamawiający jest
zobowiązany do przeprowadzenia postępowania uwzględnieniem postanowień
zawartych w § 12 ust. 6 przy zachowaniu zasady efektywności oraz pod warunkiem
braku istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia (w szczególności
w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji).

6.

W przypadku umów, których wartość przekracza kwotę 2000 zł, bez podatku od towarów
i usług, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp oraz które nie zostały zawarte w
drodze aukcji albo przetargu w rozumieniu przepisów K.c., z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w § 12 ust. 7 pkt 2) Zamawiający musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty
potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została
wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie
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rynku nie jest możliwe, Zamawiający powinien wykazać okoliczności uzasadniające
konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.
Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia
kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż 5
pracowników Zamawiającego. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości
na zlecenie Zamawiającego lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników
Zamawiającego) są objęte wymogiem rozeznania rynku.
Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności:
- skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi
ofertami (co najmniej dwie ważne oferty; wymóg będzie spełniony również wtedy, gdy w
odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o
zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta);
- wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty (co najmniej dwie ważne
oferty) potencjalnych wykonawców.
Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę:
pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej
oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji
handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy. Notatka potwierdzająca
przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie
uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
7.

Umowy
1) Zawierane przez Zamawiającego podmiotowo zobowiązanego do stosowania ustawy
Pzp (art. 3 ustawy Pzp);
a) których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt
3 lit. e, g, h ustawy Pzp lub które dotyczą zamówień, o których mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
b) do których mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art. 136 –
138a ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 9,
c) których przedmiot obejmuje zamówienia sektorowe w rozumieniu art.
132 ustawy Pzp o wartości niższej od kwot określonych dla zamówień
sektorowych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i równocześnie zachodzą przesłanki
analogiczne do przesłanek, o których mowa w art. 134 ust. 6,
2) zawierane przez Zamawiającego jako podmiotowo zobowiązanego do
stosowania ustawy Pzp (art. 3 ustawy Pzp), których przedmiot obejmuje zamówienia,
o których mowa w art. 4 pkt 1-2a, pkt 3 lit. a-b, f, i-l, pkt 4, 5-7, 10-12 ustawy Pzp.
3)
o wartości nie przekraczającej kwoty 2000 zł bez podatku od towarów i usług,Zamawiający zobowiązany jest zawierać w sposób efektywny zachowując przy tym
formę pisemną (w odniesieniu do formy pisemnej z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust.
9), z wyłączeniem wymogu dokonania rozeznania rynku.

8.

Zamówienia o charakterze zamówień sektorowych udzielane przez:
1) podmioty, będące wykonawcami, o których mowa w pkt 1 – 4 art. 136 ust. 1
ustawy Pzp,
2) podmiot powiązany, o którym mowa w art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
3) podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania
działalności, o którym mowa w art. 136 ust. 3 ustawy Pzp
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- jeżeli podmioty te udzielają takich zamówień w celu realizacji zamówień sektorowych,
które zostały im udzielone w oparciu o wyłączenia wynikające z art. 136 ustawy Pzp,
powinny być udzielane z analogicznym zastosowaniem procedur dotyczących udzielania
zamówień sektorowych, w szczególności zgodnie z art. 133 i 134 ustawy Pzp.
9.

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 Zamawiający jest zobowiązany uprawdopodobnić
zawarcie umowy, w szczególności poprzez przedstawienie na potwierdzenie zawarcie
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.), w przypadku których całkowity wydatek nie przekracza kwoty
5000 zł bez podatku od towarów i usług oraz inne umowy, których wartość nie
przekracza kwoty 2000 zł bez podatku od towarów i usług.

10. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania przestrzegania wymogów,
o których mowa w § 12 ust. 3-8 (m.in. powinien przechowywać dokumenty związane
z wyborem wykonawcy, np. zapytania ofertowe / ogłoszenia o przetargu, kopie ofert,
dokumenty potwierdzające przeprowadzone rozeznanie rynku, umowy).
11. Ww. procedury dotyczące stosowania trybu przetargu powinny być zamieszczane na
stronie internetowej Zamawiający, a także udostępniane na żądanie wykonawcy.
Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu sposób i miejsce udostępniania ww. procedur.
12. Podstawą ustalenia wartości umowy, do której nie ma zastosowania ustawa Pzp jest
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług,
ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający nie może, w celu
uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, trybu przetargu zgodnie z K.c. lub
procedury rozeznania rynku, dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
Zawarcie z dotychczasowym wykonawcą dodatkowych umów nieobjętych umową
podstawową, a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, jest możliwe dla usług lub
robót budowlanych, jeśli tych dodatkowych usług lub robót budowlanych nie można było
wcześniej przewidzieć, a w przypadku postępowań realizowanych na podstawie ustawy
Pzp – po spełnieniu co najmniej jednej z pozostałych przesłanek, określonych w art. 67
ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy Pzp.
13. W przypadku, gdy do umowy/porozumienia pomiędzy Zamawiającym a podmiotem
upoważnionym do ponoszenia wydatków nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp,
podmiot upoważniony przy zawieraniu umów podczas realizacji projektu, powinien
stosować zasady nie mniej restrykcyjne niż Zamawiający. Oznacza to, że jeżeli do umów
zawieranych przez Zamawiającego
ma zastosowanie ustawa Pzp, to podmiot
upoważniony jest również zobowiązany stosować ustawę Pzp, a w przypadku, gdy nie
byłoby to dopuszczalne na podstawie przepisów ustawy Pzp, jest zobowiązany do
analogicznego zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień w oparciu
o przepisy ustawy Pzp (nawet jeżeli zgodnie z ustawą Pzp nie ma obowiązku jej
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stosowania). Powyższy wymóg nie ma zastosowania do koncesjonariuszy i partnerów
w partnerstwie publiczno – prywatnym, wybranych na podstawie odrębnych przepisów.
14. W odniesieniu do umów finansowanych w ramach projektu z innych
źródeł
przyznawanych przez instytucje (np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
wymagające stosowania odrębnych procedur zawarcia umowy, dopuszczalne jest
odstąpienie od postanowień zawartych w § 12 ust. 4-11, jeżeli taka konieczność wynika
z wymogów stawianych przez te instytucje i o ile te odrębne procedury nie są sprzeczne
z polskim prawem.
15. Przez zawarcie umowy zgodnie z prawem należy również rozumieć jej zawarcie zgodnie
z przepisami o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o koncesjach.
16. (Uchylony aneksem nr 10/2016)
§12a.
Dla zamówień, o których mowa w § 9 ust. 3a, za zgodą Dyrektora Generalnego, można nie
stosować zasad wynikających z niniejszego zarządzenia
§ 13.
1. Traci moc Zarządzenie nr 7/2007 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWiK Sp.
z o.o. z dnia 29.06.2007r.
2. Traci moc polecenie służbowe nr 76/2006 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWiK
Sp. z o.o. z dnia 30.10.2006.
3. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje
się przepisy Zarządzenia nr 7/2007.
§ 14.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 –

wzór wniosku rozpoczynającego
zamówienia publicznego,

postępowanie

o

udzielenie

- Załącznik nr 2 –

wzór Zarządzenia powołującego Komisję Przetargową,

- Załącznik nr 3 –

wzór wniosku zawierającego propozycję wyboru trybu udzielenia
zamówienia publicznego,

- Załącznik nr 4 –

wzór wniosku zawierającego propozycję wyboru trybu udzielenia
zamówienia sektorowego,

- Załącznik nr 5 –

wzór protokołu awaryjnego.

§ 15.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu jego podpisania z mocą obowiązującą od 19.04.2008r.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
10/2008 Prezesa Zarządu Dyrektora
Generalnego z dn. 16.04.2008r.

Szczecin dnia ..................... r.
WNIOSEK
o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz o powołanie Komisji Przetargowej
1. Wnoszę o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: (przedmiot powinien być opisany w sposób określony w art. 29-31
ustawy)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Uzasadnienie:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi:
a. wartość w EURO (netto) – .....................EURO
b. wartość w złotych (netto) – ....................zł
Wartość ustalono w dniu ........................ r. na podstawie kursu NBP (kurs = 3,8771 zł)
– zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763).
Wartość ustalono w oparciu o: (wartość powinna być ustalona w sposób określony w
art. 32-35 ustawy)
4. Proponuję powołać Komisję Przetargową w następującym składzie:
-

- Przewodniczący

-

- Sekretarz

.........................................................
(podpis wnioskującego kierownika)
Zatwierdzam:
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2008
Prezesa Zarządu Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. w
Szczecinie z dn. 16.04.2008 r.

ZARZĄDZENIE PRZETARGOWE NR ......./20….....
z dnia ....................... r.
Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego
albo
Członka Zarządu Dyrektora .......................
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2008 z dnia 16.04.2008 r. powołuję Komisję
Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
w następującym składzie:
- ............................... - Przewodniczący
- ...............................
- ...............................
- ...............................
- ............................... - Sekretarz
Komisja Przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem jej powołania i działa do momentu
podpisania umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, lub z którym
zakończono negocjacje albo do momentu unieważnienia postępowania.

.............................................
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2008
Prezesa Zarządu Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. w
Szczecinie z dn. 16.04.2008 r.

Szczecin dnia ...................... r.
WNIOSEK KOMISJI PRZETARGOWEJ
w sprawie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
.......................................................................................................................................................
Komisja Przetargowa w składzie:
- ................................ – Przewodniczący
- ..................................
- .................................- Sekretarz
proponuje jako tryb udzielenia przedmiotowego zamówienia – przetarg nieograniczony /
zapytanie o cenę albo inny tryb.
Uzasadnienie: (jest to tylko przykładowe uzasadnienie, w każdym postępowaniu powinno być
indywidualnie opracowane)
(Dla przetargu nieograniczonego)
Tryb przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych jest podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego. Tryb
ten najlepiej gwarantuje zachowanie zasad prawnych wyrażonych w ustawie, a więc min.
konkurencyjności i równego traktowania oferentów, co prowadzi do wyboru
najkorzystniejszej w danej sytuacji oferty.
(Dla zapytania o cenę)
Tryb zapytania o cenę zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych, można stosować, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi
powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 .
Ponieważ w przedmiotowym postępowaniu wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione,
w związku z tym tryb ten jest jak najbardziej wskazany.........................................................
(Podpis Przewodniczącego Komisji)
Zatwierdzam:
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2008
Prezesa Zarządu Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. w
Szczecinie z dn. 16.04.2008 r.

Szczecin, dnia ………
WNIOSEK KOMISJI PRZETARGOWEJ
w sprawie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia sektorowego
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Komisja Przetargowa w składzie:
- ……. ……………………………… – Przewodniczący/a
- ……………………………………. - Sekretarz
- ……………………………………. - Członek
proponuje udzielenie przedmiotowego zamówienia jako – zamówienie ………….. w trybie
…………………………………………………………..

1.

Uzasadnienie dotyczące wyboru trybu:

Np. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.
Tryb przetargu nieograniczonego najlepiej gwarantuje zachowanie zasad prawnych, tj.:
zasada konkurencyjności i równego traktowania oferentów, co prowadzi do wyboru
najkorzystniejszej w danej sytuacji oferty.

22

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2008
Prezesa Zarządu Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. w
Szczecinie z dn. 16.04.2008 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
71-682 Szczecin, ul. Golisza 10

PROTOKÓŁ AWARYJNY NR ...................

Komisja w składzie
1. .......................................
2. ......................................
3. ......................................
stwierdziła, że:
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
OPIS AWARII (zwięzły i dokładny opis przedmiotu, urządzenia, maszyny, które uległo
awarii).....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............
STAN URZĄDZENIA PO AWARII (dokładny opis co do zakresu rzeczowego)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ZALECENIA KOMISJI
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Podpisy komisji:
1. .............................................
2. .............................................
3. ............................................
ZATWIERDZAM
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Z
a Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10/2008
ł Prezesa Zarządu Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. w
Szczecinie wprowadzony Aneksem nr 10/2016.
ą
c

Warunki i procedury wydatkowania środków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
I. Szczegółowe warunki i procedury dotyczące obowiązku dokonania i udokumentowania
rozeznania rynku.
1. W przypadku wydatków wynikających z umów o wartości od 2 tys. PLN do 50 tys. PLN
netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), należy,
o ile to możliwe, dokonać rozeznania rynku w celu wskazania, iż dana usługa, robota lub
dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej.
1) Szacowanie wartości zamówień oraz jego dokumentowanie będzie się odbywać
według zasad postanowień Podrozdziału 6.5.1 pkt 1 Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
w celu uniknięcia konfliktu interesów zawarte są
2) Zasady postępowania
w Podrozdziale 6.5.3 pkt 8 Wytycznych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.
2. Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności:
1) skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz
z otrzymanymi ofertami (tj. co najmniej dwie ważne oferty); wymóg będzie spełniony
również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie
internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, przy
czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty
ważnej.
2) wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców
(tj. co najmniej dwie ważne oferty. Przy czym oferta niezgodna
z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej).
Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma,
wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub
informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej
przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy. Notatka potwierdzająca
przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie
uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, Zamawiający powinien
wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez
rozeznania rynku.
3. W przypadku wydatków wynikających z umów o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys.
PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), dokumentowanie
rozeznania rynku obejmuje co najmniej wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego
na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. oraz konkurencyjność.gov.pl wraz z
otrzymaną/ymi ofertą/ami.
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4. Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia
kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż 5
pracowników Zamawiającego. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości
na zlecenie Zamawiającego lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników
Zamawiającego) są objęte wymogiem rozeznania rynku.
5. Udzielanie zamówienia publicznego w ramach Programu następuje zgodnie z:
1) ustawą Pzp,
albo
2) zasadą konkurencyjności,
a) w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4
pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku
od towarów i usług (VAT), lub
b) w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
Zamówienia o charakterze zamówień sektorowych o wartości równej lub wyższej niż próg
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp udzielane przez:
a) podmioty, będące wykonawcami, o których mowa w pkt 1 – 4 art. 136 ust. 1 ustawy
Pzp,
b) podmiot powiązany, o którym mowa w art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
c) podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności,
o którym mowa w art. 136 ust. 3 ustawy Pzp
- jeżeli podmioty te udzielają takich zamówień w celu realizacji zamówień sektorowych,
które zostały im udzielone w oparciu o wyłączenia wynikające z art. 136 ustawy Pzp,
powinny być udzielane z analogicznym zastosowaniem procedur dotyczących udzielania
zamówień sektorowych, w szczególności zgodnie z art. 133 i 134 ustawy Pzp, a w zakresie
obowiązku upubliczniania zapytania ofertowego przy zachowaniu wymogów określonych
w 8 pkt 3.
II. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
1. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
1) upublicznić zapytanie ofertowe, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:
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,
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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 nie mniej niż 7
dni kalendarzowych, od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i
usług, a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w
przypadku robót budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 3 ust. 2; termin 7 lub 14 dni
kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania
ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia,
g) informacje na temat zakresu wykluczenia, o którym mowa w Podrozdziale 6.5.3 pkt
8 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014 – 2020 w zw. z pkt t ppkt 2 Rozdziału I.
h) określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość
zmiany takiej umowy,
2) wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone
w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 5.
W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie
może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
2.

Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w ramach Programu.
1) Upublicznienie
zapytania
ofertowego
następować
będzie
na
stronie:
konkurencyjnosc.gov.pl, o ile nie zostanie ono upublicznione w trybie i na zasadach
dotyczących zamówień publicznych.

3. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na:
1) jego umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego przeznaczonej do
umieszczania zapytań ofertowych, dotyczących zamówienia publicznego udzielanego
zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień sektorowych o wartości
niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT);
oraz
2) w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – dodatkowo jego
umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych
w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości.
4. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i sporządzenia protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 5, konieczna
jest forma pisemna.
5. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1 ppkt
2, zawiera co najmniej:
1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
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2) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem
daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego,
3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w Podrozdziale 6.5.3 pkt 8
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
– 2020 w zw. z pkt 1 ppkt 2 Rozdziału I,
4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile
takie warunki były stawiane,
5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za
spełnienie danego kryterium,
6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
7) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,
8) następujące załączniki:
a) potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt 3
ppkt 1 oraz 2,
b) złożone oferty,
c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
podpisane przez Zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.
6. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego
oraz na stronie: www.konkurencyjność.gov.pl. Informacja o wyniku postępowania powinna
zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który
złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to załączników, o których mowa w pkt 5
ppkt 8 lit.b.
7. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie
umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku, gdy
wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym (ZWiK Sp. z o.o.), możliwe
jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:
1) wpłynie tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę
konkurencyjności za spełnioną,
2) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez
zachowania procedury, o której mowa w niniejszej sekcji, przy czym zawarcie umowy
z podmiotem powiązanym, o którym mowa w Podrozdziale 6.5.3 pkt 8 Wytycznych jest
dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy oraz jeżeli
podmiot powiązany spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt 1lit. b.
9. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o której
mowa w pkt 7, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania
takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.
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10.Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności
zamówień
publicznych
uzupełniających,
w
wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej
z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia
publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego
została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim
przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
11.Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych
do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów lub
2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
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Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10/2008
Prezesa Zarządu Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. w
Szczecinie wprowadzony Aneksem nr 12/2016

Metryka obiegu SIWZ
Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym projektu
umowy) dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne pn………………..…………….
…………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………..……….
oświadczam, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

Lp.
1.

2.

Właściwa osoba
Pracownik komórki
organizacyjnej sporządzającej
SIWZ po uzgodnieniu z
wnioskodawcą
Kierownik komórki
organizacyjnej sporządzającej
SIWZ

3.

Pracownik Działu Zamówień
Publicznych

4.

Radca prawny/adwokat

5.

Dyrektor/ Z-ca Dyrektora

Imię i nazwisko

Podpis

Data
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