
Decyzia

Dyrektora Generalnego
zdnia3O.L2.2Ol l  roku

w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zam6wiefi

Na podstawie S 34 Statutu Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska , zarzqdza
siQ, co nastQpuje:

Wprowadza siq Regulamin udzielania zam6wief dla Stowarzyszenia Olimpiady
Specjalne Polska, stanowi4cy zalqcznik do decyzji.

\adz6r nad realizacjq postarowien Decyzji powierza siql
1) DyreLlorowi Generalnemu w zakesie zam6wieri w Biurze Narodowym

Stowarzyszenie OSP lub osoby upowaznione przez niego za ich zgoda w
formie pisemnej,

2) Dyrektorzy Regionalni w Oddzialach Regionalnych Stowarzyszenia OSP
3) osoby upehromocnione pzez Komitet wykonawczy na wniosek Komitet6w

Regionalnych i Dyrelcor6w Oddzial6w Regionalnych Stowarzyszenia OSP za
ich zgoda w)Tazona w formie pisemnej ,

- ka2demu w zakesiejego dzialania.

Decyzja wchodzi w zlcie z dniem podpisania.
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REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMoWIEN

DZIALI
Zagadnienia og6lne

ROZDZIALI
Przepisv og6lne

s 1
Regulamin udzielania zam6wiei, zwany dalej ,,Regulaminem" okeSla:
1) zasady i tryb postQpowania przy udzielaniu zam6wiei finansowanych ze Srodk6w

publicznych na zecz Stowarzyszenia Olirnpiady Specjalrre Polska, z:\Naae tak;.e
,,Srowarzyszeniem";

2) zasady i tryb postQpowania przy udzielaaiu zam6wiei, do kt6rych ze wzglEdu na
uchyienie art. 3 ust. I pkt 6 nie stosuje siQ przepis6w ustawy z dnia 29 stycz a 2004 r. -
Prawo zam6wief publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 zp6 zll;'), zwanej dalej
,,ustaw4" lub ,,Pzp", a kt6re powinny by6 realizowarrc zgodnie z zasadami wymienionymi
w arl. 3 ust. 3 ustawy;

3) zasady organizowaria i nadzorowania post€powa6 przy udzielaniu zam6wieil, do kt6rych
nie stosuje siQ przepis6w ustawy.

s 2
Iieko6 w Regulaminie mowajest o:
1) dostawach - ralezy przez to rozumiei nab)'wanie rzeczy, ptdw i innych d6br, w

szczeg6lnosci na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzier2awy oraz leasingu;
2) Dyrektorze Generalnym - nafezy przez to rozumiei D)Tektom Generalnego lub

pelnomocnika ustanowionego pzez Dlrektora Generalnego;
3) kierowniku zamawiajqcego - r€lezy przez to rozumied osobq lub organ, kt6rym Statut lub

ustawa z dnia ........ o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr ..., poz. ....) przyznaje uprawnienia do
zuzqdzania Stow anyszeniem lub kom6rk4 organizacyjn4;

4) kom6rce organizacyjnej - nalezy przez to rozumied Biuro Narodowe, a takze i 4
jednostkq orgaaizacyjn4 w t1,m Oddzial Regionalny Stowarzyszeni4 Komitet
Organizacyjny dzialajacy na podstawie nadarych pelnomocnictw, lub samodzielne
stanowisko pracy lub dzial w Biuze Narodowym, uprawnione do zglaszania
zapotrzebowania na dostawy, uslugi lub roboty budowlane lub uprawnione do skladania
wniosku o wszczQcie postQpowania o udzielenie udziela.nia zam6wienia na dostawy,
uslugi lub roboty budowlane;

5) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiei ofertg z najnizsz4 cen4 lub ofertQ,
kt6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteri6w okreslonych pzez
zamawiaj acego;

6) robotach budowlanych - natezy przez to rozumied wykonanie albo zaprojektowanie i
rrykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca' 1994 t. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp62nieJszyml zmianami), a talcZe
realizacjg obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, za pomoc4 dowolnych 5rodk6w, zgodnie z uymaga.niarri okreilonymi przez
zamawiaj 4cego;

7) uslugach - nalezy pflez to rozumiei wszelkie $wiadczenia" kt6rych przedmiotem nie s4
roboty budowlane lub dostawy;



8) ustawie - nalele2y przez to rozumiei ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759);

9) wartosci wydatku - nalezy ptzez to rozumiei wartoi6 szacunkowa wynaglodzenia
vykonawcy ustalon{ w zlotych z nale2}'14 staramoSci4- zawieraj 4cA podatek od lowar6w
i uslug (VAT);

lo)wafiosci zam6wienia - rla\ezy przez to rozumie6 wartos6 szacunl(or!4 zam6wienia
ustalonq w zlorych z nalezt{4 starannosci4 - bez podatku od towar6w i uslug (VAT)-
pzeliczon4 na euro wedlug iredniego kursu 1 euro= 4,01;

1 1) wewnQtrznych kom6rkach organizacyjnych nalezy przez to rozumie6 dzraly, a taLze
inn4jednostkq organizacyjn4 lub samodzielne stanowisko pracy w dziale;

12) wykonawcy rLalezy przez to rozumiei osobg fizyczn4 osobQ prawnA albo jednostkq
organizacyjn4 nie posiadajqc4 osobowodci prawnej, kt6ra ubiega siq o udzielenie
zam6wlenia, zlozyla ofertQ lub zawarla umowq w sprawie zam6wienia;

13) zamawiaj4cym Lalezy ptzez to rczumiei Stowarzyszenie, a takze inn4 jednostkQ
organizacyjn4 Stowarzyszenia posiadaj4c4 osobowoii prawn4 w tym Oddzial Regionalny
Stowazyszenia;

14)zam6wieniach - nalezy przez to rozumie6 umowy odplatne zawierane pomigdzy
zamawiajqcym a wykonawc4 kt6rych przedmiotem sa uslugi, dostawy lub rcboty
budowlane, do udzielenia kt6rych nie stosuje siQ przepis6w ustawy;

1 5) zaproszedu do skladania ofert - nalezy przez to toz]dmiet zaproszenie do skladania ofefi
oraz zaproszenie do skladania ofert ostatecznych w trybie negocjacji.

$ 3
1. Regulamin stosuje siQ do udzielania zam6wief.
2. Dyrektor Generalny w formie pisemrej decyzji moze wyl4czyi z zakresu stosovr'ania

Regulaminu udzielenie okreslonych zam6wiei, jezeli jest to niezbqdne dla realizacji
zadaf Stowazyszenia.

3. Dyrektor Generalny w formie wrtycznych moze doprecyzowai spos6b prowadzenia
postQpowa.i w szczeg6lnosci moze okresli6 t)powe wzory dokument6w spoz+dzanych w
postQpowaniach prowadzonych pzez Stowarzyszenie lub wzory um6w.

$ 4
1. Zamawiaj4cy prowadz4c post€powanie o udzielenie zam6wienia w oparciu o pizepisy

niniejszego Regulaminu, w takcie jego twania bQdzie informowal o tym fakcie
\lykonawc6w, przystQpujqcych do postQpowania o zam6wienie, w szczeg6lnosci w opisie
warunk6vr' zam6wienia, w zaproszeniu do negocjacji lub w zaproszeniu do skladania ofet
lub w trakcie trwania negocjacj i ustnych.

2. Zamawlajqcy przekaza6 moze infomacjQ, o kt6rej mowa w ust. I w jakiejkolwiek formie.
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ROZDZIA',2

Zasady udzielania zam6wief

$ s
Zanawiaj4cy ptzygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zam6wierua:

1) w spos6b umo2liwiajecy teminow4 realizacjg zadai;
2) w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej kon&urencji oraz r6wne taktowanie

wykonawc6w;
3) w spos6b przejzysty;
4) w spos6b celowy i oszczqdny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych

efekt6w z danych naklad6w.

$ 6
Czynnosci zwi4zane z przygotowaniem omz pzeprowadzeniem postQpowania o
udzielenie zam6wienia wykonuj4 osoby zapewniajqce bezstronnoii i obiekt)'wizm.
Czynnodci zwi4zane z pzygotowaniem omz pzeprowadzeniem postQpowania o
udzielenie zam6wienia wykonuj4 osoby kt6rym te czynnoici powierzane s4 w formie
pisemnej lub ustnej na podstawie decyzji lub innej prawnie dopuszczalnej formie
powierzenia czylno(ci.
Osoby wykonuj4ce czynnoSci w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym takze
powolania biegli podlegaj 4 wyl4czeniu, j e2eli:
1) ubiegaj4siQ o udzielenie tego zam6wieni4
2) pozostaj4 w zwi@ku mal2eiskim, w stosunku pokewieistwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokewieirstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub s4 zwi4zani z t)4ulu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawc4 jego
zastQpc4prawnym lub czlonkami organ6w zarzqdzajqcychlib organ6w nadzorczych
wykonawc6w ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia;

3) pzed uplywem tuzech lat od dnia wszczQcia postQpowania o udzielenie zamowienia
pozostawaly w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawc4 lub byly czlonkami
orgarL6w zatzTdzajqcych lub organ6w nadzorczych wykonawc6w ubiegaj4cych siQ o
udzielenie zam6wienia;

4) pozostaj4 z wykonawc4 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e moze to
budzii uzasadnione w4tpliwoici, co do ich bezshonnoSci,

5) zostaly prawomocnie skazane za przestQpstwo popelnione w zwi4zku z
postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego w rozumieniu przepisdw
ustawy, pzestQpstwo przekupstwa, pzestQpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne pzestQpstwo popelnione w celu osi4gniqcia korzyjci
maj4lkowych.

W przypadku zaistnienia okoliczno3ci, o kt6rych mowa w ust. 2, osoby wykonuj4ce
czynnoSci w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia, skladaj4 pisemne o5wiadczenie o
istnieniu okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. 2.

s 7
1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, odwiadczenia oraz informacje skladane przez

zamawiaj4cych i uykonawc6w mogq by6 przekazywane zgodnie z wyborem
zamawiaj4cego w formie pisemnej, faxem, drog4 elektoniczna a takze ustnie,
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telefonicznie lub przez kazde zachowanie siQ, kt6re ujawnia wolq uczestnik6w
postqpowania w spos6b dostateczny.
Umowy o zam6wienie, kt6rych warlo6i rydatku przekacza kwotQ 20 000 zlolych
powinny byi zawarte w formie pisemnel.
W przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie umowa moze byi zawarta w
formie szczeg6lnej. Przepisy niniejszego Regulaminu nie na.ruszaj4 przepisdw ustaw
dotycz4cych zawierania um6w w formie szczeg6lnej .
Wnioski, zawiadomienia, oSwiadczenia oraz informacje ptzekazware przez
zamawiaj4cego i wykonawc6w pisemnie, faxem, drog4 elektroniczn4 telefonicznie lub
ustnie uwaza sie za zloi o\e w teminie, jez€li ich tresi dotarla do adresata plzed
uplywem \tyznaczonego temmu.

$ 8
Wszelkie wnioski. zawiadomienia, oiwiadczenia oraz informacje skladane przez
zamawiaj4cych i wykonawc6w sporzqdza siq wjqzyku polskim, z zastzezeniem ust 3
Ofefte, z zastrzeze\iem ust. 3, sporz4dza siq w jqzyku polskim.
W szczeg6lnie uzasadnionych przlpadkach, dopuszczonych przepisami prawa, Dyrellor
Generalny moze dopu3ci6 skladanie wniosk6w, zawiadomief, ogwiadczei, informacji
omz ofert w jqzyku powszechnie u2)'wanym w handlu miEdzynarodowym.

s e
Informacje zwiqzare z prowadzonym postQpowaniem o udzielenie zam6wienia oraz
umowy s4 jawne i podlegaj4 udostQpnianiu na zasadach oke6lonych w odrqbnych
przepisach.
Zamawiaj4cy ograniczy dostQp do informacji zwi4zanych z postQpowaniem o udzielenie
zam6wienia w przypadkach wskazanych w pzepisach prawa, w tym moze ogranczyc
dostgp do infomacji stanowi4cych tajemnicQ przedsiQbiorstwa w rozumieniu przepis6w o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

$ 1 0
Za przygotowanie i pzeprowadzenie postQpowania o udzielenie zam6wienia odpowiadaj4
osoby w zakresie w jakim powierzono im okeSlone czynno6ci
Jezeli wykonanie czynnosci, o kt6rych mowa w ust. 1, powierzono komisji, zespolowi lub
ituremu cialu kolegialnemu, odpowiedzialnoSi za pmwidlowe *ykonanie czynno(ci, o
kt6rych mowa w ust. 1, spoczywa na wszystkich osobach powolanych do komisji, zespolu
lub irurego ciala kolegialnego.
Odpowiedzialnos6 z qtulu nadzoru nad prawidlowym wykonaniem czyrulosci, o kt6rych
mowa w ust. 1, spoczywa na kierowniku wewngtrznej kom6rki organizacyjnej, w kt6rej
zalresie obowi4zk6w jest przygotowanie lub przeprowadzenie postqpowania o udzielenie
zam6wienia oraz na Dyrektorze Generalnyn, kt6rcmu podlega dana wewnQtrzE kom6rka
organizacyj na.
Osoba lub osoby, kt6re zglosily zapotzebowanie lub sporz4dzily wniosek o udzielenie
zam6wienia, jak r6wniez osoby nadzoruj4ce przygotowanie lub przeprowadzenie
postQpowania , zobowi4zane s4 do wsp6lpracy z osob6 jak r6wniez z komisj4 zespolem
iub innym cialem kolegialnym, kt6remu powiezono przeprowadzenie post€powania o
udzielenie zam6wienia.

Yl
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DZIAN,II
Postppowanie o udzielenie zam6wienia

ROZDZIALI

Przygotowanie postepowania o udzielenie zam6wienia

s 1 1
Zamattlajqcy opisuje przedmiot zam6wienia w spos6b jednoznaczny i wyczerpnjqcy, za
pomoc4 dostatecznie dokladnych i zrozumialych okre6len, uwzglqdniaj4c wszystkie
wymagania i okolicznosci mog4ce mie6 wplyw na sporz4dzeniu ofedy lub ustalenie
warur]k6w umowy.
Zattatiaj4cy opisuje przedmiot zam6wienia za pomoc4 cech technicznych lub
j akoscioraych lub funkcjonalnych.
Opis pzedmiotu zam6wienia stanowi integralnq czqSd opisu warunk6w zam6wienia lub
zaproszenia do skladania ofert.

s 1 2
Zamawiaj4cy moze okresli6 waruaki udzialu w postQpowa.niu dotyczqce:
1) posiadania uprawniei do wystgpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowyml;
2) posiadania uprarvnien niezbqdnych do wykonania okeslonych prac lub czlrnoici.

jezeli usta$y nakladaj 4 obowi4zek posiadania takich uprawniei;
3) dysponowania niezbpdn4wiedz4i doSwiadczeniem;
4) dysponowania potencjalem technicznym oraz pracownikami zdolnyrni do wykonania

danego zam6wienia;
5) majdowania siQ w sltuacji finansowej i ekonomicznej zapervniaj4cej wykonanie

zam6wienia;
6) nie podlegania wykluczeniu z postqpowania.

2. Potlvierdzeniem spelniania warunk6w podmiotowych, okeslonych w ust l, jest

oswiadczenie skladane przez wykonawc6w w tlakcie prowadzonego postQpowafia o
uozlele e zamowlelue,
w postQpowaniu o zam6wienie, potlvierdzeniem spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
ust. 1 , mog4 byi talcze dokumenty wystawione pzez inne podmioty
Iei.eli zlozote dokumenf, potwierdzajQce spelnienie warunk6w, o kt6rych mowa w ust.
1, wymagaj4 wyjaSnieni4 zamawiajqcy moze Wznaczyt wykonawcom dodatkowy
termin do zlozenia rayjaSnief.
Wymagania dotycz4ce oSwiadczeri i dokumentdw, o kt6rych mowa w ust. 2-4, okresla sip
jednakowo dla wszystkich wykonawc6w. Warunki udziaLt w postQpowaniu tue moga
naruszai zasad wskazanych w $ 5 Regulaminu
Opis warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz infonnacje o oswiadczeniach i
dokrunentach, jakie maj4 dostarczyi wykonawcy w celu potwierdzenia speiniania
warunk6w zamawiaj4cy oke5la w opisie warunk6w zam6wienia lub zaproszeniu do
skladania ofefi.

s 1 3
Zamawiaj4cy na etapie pzygotowania postQpowada ustala wartos6 zam6wienia
Podstawq ustaienia wartoSci zam6wienia jest calkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy ustalone z nalez)'tq stararmosci4 w zlotych - bez podatku od towar6w i uslug
(V ATI z zastflezeniem ust. 3-5.

l .
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3. Jezeli zam6wienie obejmuje uslugi bankowe lub inne uslugi finansowe warlo6ciq
zam6wienia s4oplaty, prowizje, odsetki lub inne podobne Swiadczenia.

4. Je2eli zam6wienie na uslugi lub dostawy pzewiduje plawo opcjj pzy ustaleniu wafiosci
zamowienia uwzglgd.nia siq najwiqkszy mozliwy zakes tego zam6wienia
z uwzglqdnieniem prawa opcji.

5. WartoS6 zam6wienia na roboty budowlane zamawiaj4cy moze ustalid na podstawie
kosztorysu in\{estorskiego sporz4dzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych koszt6w prac projektowych oraz
planowanych koszt6w rob6t budowlanych okedlonych w programie funkcjonalno -

uz)'tkowym, jezeli psedmiotem zam6wienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t
budowlaaych.

6. Przepisy Regulaminu dotyczece ustalenia wartosci zam6wienia stosuje siQ odpowiednio
do wanojci w) dalku ustalanego ptzez zamawlaiacego.

s 1 4
Ogloszenia o zam6wieniu przewidziane w Regulaminie, zanrieszcza siE (publikuje) na stronie
intemetowej oraz w siedzibie zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostgpnym lub.
Ogloszenie o zam6wieniu moze zostad opublikowane r6wnie2 w inny spos6b ni2 okedlony w
zda.niu oierwszvm,

ROZDZIALZ

Trvby przeprowadzania nostepowari o udzielenie zam6wienia

Oddzial 1

Przepisv os6lne i przeslanki wvboru trvb6w

s r s
Zam6wienia udziela sig w:
1) trybie zam6wienia jednorazowego;
2) . tybie pzetargu;
3) tfbie negocjacji;
4) tybie rokowan.

s 1 6
Podstawowymi i r6wnorzqdnymi trybami udzielania zam6wienia s4 tryb plzetargu onz
tryb negocj acj i.
W przypadku zam6wien wsp6lfinansowanych ze Srodk6w unijnych tybem podstawo\4ym
jest tryb przetargu wszczynanym na podstawie ogloszenia o zamdwieniu zarnieszczanym
co najmniej na stronie intemetowej.
Zamaviajqcy mo2e udzieii6 zam6wienia w innym hybie niz tryby podstawowe w
przypadku zaistnieniu okoliczno5ci oke5lonych w niniejszym Regulaminie.
Zastosowanie trybu innego ni2 tryby podstawowe przy udzielaniu zam6wien, kt6rych
wafiosi wydatku przektacza 20 000 zlotych wymaga uzyskania zgody Dyrektora
Generalnego lub Dyrektora Oddzialu.
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$ 1 7



Zam6wienie mo2e byi udzielone w trybie zamdwienia jednorazowego, je2eli wystqpila, co
naj mriej jedna z nasrqpLjqcych ololicznoscil
7) zptzycz]yntechntcznych, zam6wienie moze \rykona6 tylko jeden wykonawca;
2) wartoii wydatku, kt6rego pz€dmiotem jest dosta-wa rzeczy lub prarv nie przekracza 20

000 zlotych;
3) istnieje pilna potrzeba udzielenia zam6wienia ze wzglEdu na grozece zamawiajqcemu

szkodp lub nie wykonanie zadania;
4) istnieje pilna potrzeba udzielenia zam6wienia ze wzglqdu na awariQ irstalacji, sprzQtu lub

urzqdzeil, kt6rymi dysponuje zamawiaj qcy.

s 1 8
Zam6wienie moze byd udzieloDe w trybie rokowai, jezeli wyst4pila, co najrnniej jedna
z nastgpujqcych okoliczno5ci:
1) z przyczyt zwi4zanych z ochrone praw wyl4cznych wynikaj4cych z odrQbnych

przepis6w dostauy, uslugi lub roboty budowlane mogq byi wykonane tylko pzez
jednego wykonawcQ;

2) ze wzglEdu na wyj4tkowq s).tuacje nieqynikajqcq z przyczyn lez4cych po strcnie
Stowarzyszenia, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zam6wienia;

3) uprzednio prowadzone postQpowanie w trybie przetargu lub negocjacji zostalo
unielvdixione z powodu braku wymaganej liczby ofert, a pierwotne warunki zam6wienia
nie zostaly w spos6b istotny zmienione;

4) udziela siq temu samemu wykonawcy zam6wiei dodatkowych, nieprzekraczaj4cych
lqcznie 50% wartosci zam6wienia podstawowego, kt6rych wykonanie stalo sig konieczne
na skutek s)'tuacji, kt6rych nie mozna bylo wczelniej przewidzie' onz gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych zam6wienia dodatkowego nie mo2na oddzieli6 od
zam6ldenia podstawowego;

5) \"/ okresie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, udziela siQ temu samemu
$ykonawcy zam6wiei uzupelniaj4cych, nieprzekaczajqcych l4cznie 50olo wartosci
zam6wienia podstawowego i polegaj4cych na powt6rzeniu tego samego rodzaju
zam6wief, jezeli zam6wienie podstawowe zostalo udzielone w trybie przetargu lub trybie
negocjacji, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a zam6wienie uzupelniaj4ce bylo
przewidziane w ogloszeniu o zam6wieniu lub zaproszeniu do skladania ofert .

6) przedmiotem zam6wienia jest wykonanie badan, uzyskanie certyfikatu, sporz4dzenie
opinii lub ekspertyzy lub wykonywarie uslug doradczych;

7) pzedmiotem zam6wienia sA dostawy, uslugi lub roboty budowlale, L16rych wartoS6
wydatku nie przekacza kwoty 20 000 zlotych;

8) pzedmiotem zam6wienia s4:
a) uslugi zdrowotne,
b) uslugi hotelarskie;
c) uslugi restauracyjne;
d) uslugi transpofiu kolejowego lub wodnego;
e) uslugi prawnicze;
f) uslugi szkoleniowa;
g) uslugi spofiowe;
h) uslugi rekeacyjne;
i) uslugi kultualne;
j) nabycie, przygotowanie, kooprodukcja, produkcja mate al6w programowych
przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub intemecie;
k) zakup czasu antenowego;



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

Oddzial2

Trvb zam6wienia iednorazoweeo

s l e
1. Wewnetzne kom6rki organizacyjne pzygotowuj4 i pzeprowadzaj4 postepowania w

trybie zam6wief j ednorazowych, kazda w zakresie swoich zadari.
2. Opt6cz postQpowan, o kt6rych mowa w ust. 1, wewnQtrzne kom6rki organizacyjne

przygotowuj4 i przeprowadzajq konkretne postQpowania w trybie zamowiei
jednorazowych powierzone im przez Dyrektora Generalnego.

3. Powierzenie czyrDosci przygotowania i przeprowadzenia postQpowania, o kt6rym mowa
w ust. 2 moze nast4pii w formie pisemnej lub w formie ustnej.

4. Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje siQ do powierzania czynroici zwiapzarych z
pzygotowaniem i przeprowadzeniem postQpowania osobom tzecim niebgd4cym
pracownikami zamawiaj 4ce go.

5. Powierzenie czynno(ci zwi4zanych z przygotowaniem i pzeprowadzeniem poslEpowania
osobom trzecim niebqd4cym pracownikami zamawiaj4cego mo2e sig odbyi w kaZdej
pravrnie dopuszczalnej formie w szczeg6lnodci na podstawie umorry zlecenia lub umowy
o dzielo.

$ 2 0
1. Czynnoici przygotowania postQpowania o udzielenie zam6wienia w trybie zam6wienia

j ednoraz owego obejmuj4w szczeg6lnoSci:
1) opisanie przedmiotu zam6wienia zgodnie z zasadami okre(lonymi w Regulaminie;
2) ustalenie warto6ci zam6wienia i wartoici wydatku zgodnie z zasadami okeSlonymi w
Regulaminie;
3) oke6lenie innych informacji koniecznych dla pmwidlowego pzeprowadzenia
posrgpowania o udzielenie zamowienia i zawarcia umou7.

2. Osoby upowaznione do pzygotowania postQpowania o udzielenie zam6wienia
zobowi4zane s4 do podjEcia takZe imych czyDnosci, kt6re sq niezbgdne do prawidlowego
wykonania czynnoSci okeSlonych w ust. 1.

3. Przed wszczgciem postQpowa.'ia, wymagane jest w jakiejkolwiek formie uzyskanie
potvr'ierdzenia zabezpieczer,ia Srodk6w finansowych od osoby do tego nalezycie
umocowanej.

4. WewnQtrzne kom6rki organizacyjne zamawiaj4cego mogq nie stosowai przepis6w ust. 2-
4, do post€powari, w kt6rych wynagrodzenie jest uiszczane got6wka lub wafioS6 wydatku
r,le rrzek,racza 20 000 zlotych.

$ 2 1
1. Tryb zam6wienia jednomzowego to tryb udzielenia zarn6wier.ia, w kt6rym
zamawiaj4cy nabywa dostawy lub uslugi w punktach handlowych lub uslugowych.
2. Podstawq wszczQcia post€powania o udzielenie zam6wienia w trybie zam6wienia
jednorazowego jest zgoda Dyrektora Generalnego lub innej osoby do tego upowaznionej
(np. Dlrektora Regionalnego Oddzialu).



2.

3 .

1 .

5 .

3. Z ptzeprowadzonego postQpowania o udzielenie zam6wienia w LYbie zam6wienia
jednorazowego sporzqdza sie protokol zawieraj4cy:

1) opis przedmiotu zam6wienia;
2) irniE i nazwisko osoby spotzqdzajqcej protok6l oraz imiE i nazwisko os6b

uczestnicz4cych w postQpowaniu zes stony zamawtajqcego|,
3) nazwQ (fimrQ) i adresy wykonawcy lub wykonawc6w uczestniczqcych w

postQpowanlu;
4) warwki Bykonania zam6wienia prcponowane pzez wykonawcQ lub

wykonawc6w;
5) nazwa (finna) i adres wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana;
6) podpisy os6b uczestniczqcych w postQpowaniu ze strony zamawiajAcego

4. Wz6r protokolu , o kt6rym mowa w ust. 3 oke5la Zai4cznik Nr i do Regulaminu
5. Do protokolu , o kt6rym mowa w ust- 3 nalezy zarqczyC oferty, pisma, zawiadomienia,
dokumenty oraz oS!{iadczenia, kt6re zostaly zebtarLe ptzez zamawiaj4cego w
postEpowaniu o udzielenie zam6wienia.
6. Zatwierdzenie pzez Dyrektom Generalnego lub inn4 osobq do tego upowazrxon4
wynik6w postQpowania o udzielenie zam6wienia nastqpuje poprzez akceptacjQ piotokotu
o ktdrym mowa w ust. 3 .
7. W przlpadku zam6wief, o kt6rych mowa w $ 20 ust. 4, nie jest obowi4zkowy
protok6l , a zatwierdzenie przez Dlrektora Generalnego lub inn4 osobQ do lego
upowa:znion4 wynik6w postQpowaria nast€puje popzez akceptacjQ (zatwierdzenie)
faktury VAT lub rachu*u lub innego dokumentu finansowo - ksiqgowego.
8. Infonnacjg o wynikach postgpowania publikuje sig w siedzibie kom6rki
organizacyjnej lub Stowarzyszenia na stronie intemetowej lub w miejscu publicznie
dostQpnym lub przekazuje zawiadomienie o dokonanym wyboze oferty wykonawcom
uczeslnicz4cym w poslQPowaniu.
9. Protok6l oraz zalqczon4do niego dokumentacjQ zamawiaj4cy przechowuje pzez okes
2 lat od dnia zakonczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia.

Oddzial 3

Negociacie

s 2 2
WewnQtrzne kom6rki organizacyjne pzygotov"uj4 i przeprowadzaj4 postQpowania w
trybie negocjacji, kazda w zakresie swoich zadan.
Opr6cz postQpowari, o kt6rych mowa w ust. 1, wewnQtrzne kom6rki olganizacyjne
przygotowuj4 i przeprowadzaj4 w trybie negocjacji konkretne postQpowania powierzone
im przez Dyrektora Generalnego.
Powierzenie czynnoSci pzygotowania i przeprowadzenia postQpowania, o kt6rym mowa
w ust. 3 moze nastqpii w formie pisemnej lub w formie ustnej.
Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje siQ do powiezania czymosci zwiqzanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postQpowania osobom tzecim niebqd4cym
pracownikami zamawiaj4cego.
Powierzenie czyntoSci zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postQpovr'ania
osobom trzecim niebqd4cym pracownikami zamawiaj4cego mo2e siq odby6 w kazdej
prawnie dopuszczalnej formie w szczeg6lnoSci na podstawie umowy zleaenia lub umowy
o dzielo.
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$23
1. C4amosci pzygotowada postQpowania o udzielenie zam6wienia w trybie negocjacji

obejmuj 4 w szczeg6lno3ci:
1) opisarie pzedmiotu zan'r6wienia zgodnie z zasadami okreSlonymi w Regulaminie;
2) ustalenie warto3ci wydatku zgodnie z zasadami okreilonymi w Regulaminie;
3) oke6lenie innych informacji koniecznych dla prawidlowego pzeprowadzenia
postqpowania o udzielenie zam6wienia i zawarcia umow1.

2. Osoby upowaznione do pzygotowania postQpowania o udzielenie zamdwienia
zobowi4zane s4 do podj qcia tak2e imych czytumsci, kt6re s4 niezbgdne do prawidlowego
wykonania czynnosci okreslonych w ust. 1.

3. Podstaw4 wszczqcia postqpowania w trybie negocjacji jest zgoda Dyrektora Generalnego
lub innej osoby do tego upowaznionej (np. Dyrektora Regionalnego Oddzialu).

4. Przed wszczgciem postppowania, \{ymagane jest w jakiejkolwiek formie uzyskanie
potvr'ierdzenia zabezpieczenia Srodk6w finansowych od osoby do tego nalezycie
umocowanej.

5. WewnQtrzne kom6rki orga,'rizacyjne zamawiaj4cego mog4nie stosowai pEepis6w ust. 3-
4, do postQpowaf, w kt6rych wynagrodzenie j est uiszczane got6wk4 lub waltos6 wydatk-u
nie przekracza 20 000 zlotych.

6. Do pzygotowania postQpowania o udzielenie zam6!r'ienia stosuje siQ przepisy Rozdzialu 1.

s24
Negocjacje to hfb udzielania zam6wienia, w kt6rym zamawiaj4cy zaptasza do negocjacji i
negocjuje wamnki umolly w sprawie zam6wienia z takq liczbq wykonawc6w, kt6ra zapermi
wyb6r najkorzystniejszej oferty, konkurencjQ i sprawny pzebieg postQpowania, nie rmiejszq
jednak niz 3, a w pz)?adku zam6wiei, kt6rych wafloi6 zam6wienia pfteklacza w Aotych
r6wnowafiosd 30 000 euro nie mniejsz4niz 5.

s 2 s
l. Zarnawiajqcy zaptasza do udziatu w negocjacjach, wysylaj4c wybranym przez siebie

w)kona\ com zaproszenie do negocjacji.
2. Zaproszenle do negocjacji zat']ierdza Dyrektor Generalny lub Dyrektor Regionalny

Oddzialu, w przypadku zadai realizowanych pzez dany Oddzial.
3. Negocjacje z wykonawcami mog4 by6 poprzedzone zlozeniem przez nich ofert

wstQpnych, zawierajqcych propozycjQ postanowieil negocjowanej umo\ty w tym cenQ.

s 2 6
1. Je2eli zamawiaj4cy wymaga zlozenia oferty wstQpnej, w zaprcszeniu do negocjacji

zamawiaj4cy okresla miejsce i termin zlozenia oferty wstQpnej.
2. Ofety wstepne otwiera sip po uplywie terminu do sklada.ria ofert wstQpDych bez udzialu

wykonawc6w.

s 2 7
1. Wszelkie w)'rnagania, wyjaSnienia i informacje, a takze dokumenty zwi4zane

z negocjacjami, przekazywane sq \ykonawcom z zachowaniem zasady r6wnego
taktowania vrykonawc6w.

2. Prowadzone negocjacje maj4 charakter poufny. Zadna ze stron nie moze bez zgody
drugiej strony ujawni6 inforrnacji technicznych i handlowych z\rri4zanych
z negocjacjami.
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3. Po pzeprowadzonych negocjacjach zamariajqcy moze dokonai zmiany \4ymagan
tecbnicznych i jakoSciowych, a takze zmienii kryteria oceny ofert, okre3lone
w zaproszeniu do negocjacji.

4. Po przeprowadzeniu negocjacji za:nawiaj4cy zaprasza wszystkich wykonawc6w, z
kt6rymi byly prowadzone negocjacje do zlozenia ofert ostatecznych zawierajqcych cenq.

5. Zaproszenie do skladania ofert ostatecznych powinno zawierai informacje niezbQdne do
zlozenia ofefi ostatecznych. Zaproszenle powiruro uwzglqdniad zmiany wprowadzone
przez zantavia,j?|cego na podstawie ust. 3.

6. Zaploszenie do skladania ofefi ostatecznych zatwierdza Dyrektor Generalny lub Dpektor
Regionalny Oddzialu, w przypadku zadair w danym Oddziale .

s28
1. Ofe y ostateczne otwiera siq po upt]'\tie terminu skladania ofert, ptzy czym d^eit,

w kt6rym uplywa termin skladania ofert ostatecznych, jest dniem ich otwaJcta.
2. Termin skladania ofert ostatecznych oraz temin otwarcia ofert ostatecznych okresla siQ,

co do minuty, godziny, dnia, miesiqca i roku.
3. Otwarcie ofert ostatecznych jest jawne dla wszystkich uykonawc6w ubiegajacych siQ o

udzielenie zam6wienia.
4. Podczas otwarcia ofefi ostatecznych podaje sig imiq i nazwisko, nMwQ (llrmd omz adres

(siedzibq) wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a takze informacje dotycz4ce ceny
oferty. Informacj e te odnotowywane s4 w protokole postQpowania.

5. Informacje, o kt6rych mowa w ust. 4, dorqcza siQ wykonawcom, kt6zy nie byli obecni
pzy otwieraifu ofert, na ich pisemny wniosek.

6. OfertQ ostateczn4zlozonqpo terminie z$Taca siQ.
7. Wykonawca moze plzed uptywem terminu do skladania ofert ostatecznych zmienii lub

wycofai ofedQ ostateczne
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy zamawiaj4cyn, a wykonawcQ

dotycz{cych zlozoaej ofefiy ostatecznej, w tyfi zwlaszcza zmiar,y zaoferowanej ceny.
9. Informacjg o wynikach postQpowania zani.eszcza siQ na stonie intemetowej lub w

siedzibie zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostqprrym.
10. Protokdl postgpowania oraz zal4czora do r'tego dokumenlacja zamawiaj4cy pEechowuje

przez okes 2 lat od dnia zakoirczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia.
71. Z przepros/adzonego postQpowania o udzielenie zam6wienia w trybie negocjacji

sporzqdza siQ protok6l zawiemj4cyl
a. opis przedmiotu zamowienia:
b. imiE i nazwisko osoby sporzqdzaj4cej protok6l oraz imiQ i nazwisko os6b

uczestnicz4cych w postQpowaniu zes strony zamawiaj Qcego;
c. nazwq (hrmE) i adresy wykonawcy lub wykonawc6w uczestnicz4cych w

postQpowa u;
d. warunki \r,ykonania zam6wienia proponoware przez wykonawcQ lub

wykonawc6w;
e. nazwa (firma) i adres wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana;
f. podpisy os6b uczestnicz4cych w postQpowaniu ze strony zamawiaj4cego.
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Oddzial 4

Przetare

s2e
L WewnQtrzne kom6rki organizacyjne przygotowuj4 i przeprowadzaj4 postQpowania w

trybie pzetargu, kazda w zakesie swoich zadai.
2. Opt6cz postqpowan, o kt6rych mowa w ust. 1, wew,nQtrzne komdrki organizacyjne

przygotowuje i przeprowadzaj4 kontretne postQpowania w trybie pEetargu powierzone
im przez Dyrektora Generalnego.

3. Powierzenie czynnosci przygotowania i pzeprowadzenia postQpowania, o kt6rym mowa
w ust. 2 moze nastqpii w fonnie pisemnej lub w formie ustnej.

4. Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje sig do powierzania czynr'o!:ci zwlqzarych z
pzygotowaniem i przeprowadzeniem poslQpowania osobom tzecim niebpdqcym
pracownikami zamawiajAcego.

5. Powiezenie cz],nnoici zwiq,zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postppowania
osobom tzecim niebgd4cym pracownikami zamawiaj4cego moze sig odby6 w kazdej
prawnie dopuszczalnej formie w szczeg6lno6ci na podstawie umowy zlecenia lub umowy
o dzielo.

s30
1. Czynnogci przygotowania postQpowania o udzielenie zam6wienia w hybie przetargowlm

obejmuj4w szczeg6lnoSci:
I ) opisanie przedmiotu zarn6wienia zgodnie z zasadami okreSlonymi w Regrllaminie;
2) ustalenie warrosci wydatku zgodnie z zasadami okeslonymi w Regulaminie;
3) spoz4dzenie i zlo2ente zapotzebowania albo wniosku o pzeprcwadzenie

postepowania o udzielenie zam6wienia w trybie pzetargu;
4) okre5lenie imych informacji koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia

postqpowania o udzielenie zam6wienia i zawarcia umowy.
2. Osoby upowaznione do ?rzygotowania postQpowania o udzielenie zamdwienia

zobowi4zane se do podjqcia takze innych czynno(ci, kt6re s4 niezbqdne do prawidlowego
wykonania czynnosci okeslonych w ust. l.

3. Podstalv4 wszczQcia postqpowania w tybie pzetargu jest zgoda Dyrellom Generalnego
lub innej osobl do lego upowa/nionej.

4. Przed wszczqciem postqpowania, wymagane jest w jakiejkolwiek formie uzyskanie
potwierdzenia zabezpieczenia irodk6w finansorych innej osoby do tego nalezycie
umocowanej.

5. Wewnetzne kom6rki organizacyjne zamawiaj4cego mog4nie stosowad przepis6w ust. 3-
4, do postqpowan, w kt6rych wyanagrodzenie jest uiszczane g6t6wk{ lub wartosd
wydatku nie pzekracza2o 000 zlotych.

6. Do przygotowania postQpowania o udzielenie zam6wienia stosuje siq przepisy Rozdzialu
L

s 3 1
Pzetarg to tryb udzielenia zam6wienia, w kt6rym w odpowiedzi na publiczne ogloszenie o
zam6wieniu oferty mogq skladad wszyscy zainteresowani wykonawcy.
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s32
Zantawiajqcy wszczyna postQpowanie w tyble przetargn zamleszczaj4c ogloszenie na stronie
intemeto\rej i w miejscu publicznie dostqpnym w swojej siedzibie. Zanawiaj4cy moze, po
zamieszczeniu ogloszenia o zam6wieniu bezpoSrednio poinformowa6 o wszcz€ciu
postQpowtuia o udzieienie zam6wienia znanych sobie wykonawc6w, kt6rzy w ramach
prowadzonej dzialalno6ci Swiadczq dostawy, uslugi lub roboty budowlane b€dqce
przedmiorem Tamowienia.

s33
i. Ogloszenie o zam6wieniu powinno zawiera6 podstawowe infomacje dotycz4ce

zam6wienia oftz prowadzonego postQpowania.
2. Zanawi.ajqcy przesyla wykonawcy opis warunk6w zam6wienia nie p62niej niz w terminie

2 dni od dnia zloZenia wniosku o przeslanie opisu warunk6w zam6wienia przez
zainteresowanego wykonawcq lub w terminie 2 dni zamieszcza opis warunk6w
zam6wienia na stonie intemetowej, jezeli nie byl tam zamieszczony.

3. Cena zd egzemplarz opisu warunk6w zam6wienia nre I]i.oze ptze\\,yzszad koszt6w jego
powieienia oraz przeslania.

4. Opis warunk6w zam6wienia zamawiaj4cy mo2e zamieicii na wlasnej stronie
ntemetoweJ.

s34
1. w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia w trybie pzetargu, ktdrego wartoi6 wydatku

przekacz kwotg 20.000 zlotych zarnawiqqcy sporzqdza opis warunk6w zamdwienia
zawieraj4cy co najmniej nastqpuj4ce inJormacje:
1) nazwa i adres zamawiaj4cego;
2) tlyb prowadzenia postQpowania o udzielenie zam6wienia;
3) opis pzedmiotu zam6wienia wru z ewentualn),mi informacjalni o rno2liwodci

skladania ofert czgsciowych lub wadantowychi
4) opis warunk6w podmiotowych udzialu w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia;
5) informacje o o3wiadczeniach lub dokumentach, jakie majA dostarczyd wykonawcy w

celu potwierdzenia spelnienia warunkdw udzialu w postQpowaniu, je2eli s4
wymagane;

6) opis sposobu przygototr'ania ofefy;
7) opis sposobu obli czenia ceny ofefty oraz infomacje dotyczqce walut obcych, wjakich

mog4 byi prowadzone rozliczenia miqdzy zamawiaj4cym a wykonawc4;
8) wskazanie os6b ze stony zamawiaj4cego uprawnionych do porozumiewania siq z

wykonawcami oraz spos6b porozumiewania siq zamawiaj4cego z wykonawcami;
9) wysokoii i dopuszczalne formy wadium, jezeli jest wymagane;
1 0) termin zwi4zania ofertq;
11) miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert;
12) opis klteri6w oceny ofert, kt6rymi zarrawiaj4cy bqdzie sig kierowal przy wyborze

oferty qraz z podaniem znaczenia tych kryteri6w;
13) wymagania dotycz4ce wysokoici i dopuszczalnych form zabezpieczenia nalez)'tego

wykonania umowy, je2eli jest wymagane;
14)wz6r umovry lub istotne postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tesci

zarviennej umo\ y w spiawie zam6wienia, jeaeli zaJ]r'a.f{iai?lcy \tymaga zawarcia
umowy na okreslonych warunkach.
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W postQpowaniu przetargowym, kt6rego wartosi wydatku jest r6wna lub nie przekmcza
kwoty 20 000 zlotych, opis warunk6w zam6wienia zawiera informacje, o kt6rych mowa
w ust. I pkt 1-8, 10-12.

Opis warunk6w zam6wienia zatwletdza Dyrektor Generalny lub Dyreltor Regionahy
Oddzialu, w przlpadku zadan w danym Oddziale.

5 3 s
Zamawiajecy moZe i qdaa w opisie warunk6w zam6wienia wskazaria pzez wykonawcg w
ofercie czq3ci zam6wienia, kt6rej wykonani e zartietza on powiezyi osobie tuzecjej.

2.

3 .

2.

2.

3 .

2.

3 .

4.

1

1 .

L

s36
Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiaj4cego o wyjainienie tre3ci opisu warunk6w
zam6wienia. Zamawiaj4cy zobowi4zany jest niezwlocznie udzielii wyja3nieir, chyba, 2e
pro6ba o wyjaSnienie opisu warr-rnk6w zam6wienia *plynqla do zamawiaj4cego
w teminie kr6tsz)rn ni2 3 dni przed terminem skladania oferl.
Zamawlajqcy jednocze3nie przesyla treSd wyjaSnienia wszystkim wykonawcom, kt6qm
dorqczono opis warurk6w zam6wienia, bez uj awnania 2r6dla zapytania.
W szczeg6lnie uzasadlionych przypadkach zanawialqcy moze w ka2dym czasie, przed
uplywem teminu do skladania ofert, znodyfikowa6 tre66 dokument6w zawierajqcych
opis warunk6w zam6wienia. Dokonane w ten spos6b uzupelnienie przekazuje siq
niezwlocznie wszystkim eykonawcom i jest dla nich wiq2Qce.
W razie zwolania przez zantawiaj4cego zebrania wszystkich wykonawc6w w celu
wyjaSnienia w4tpli\ro6ci dotycz4cych opisu warunk6w zam6wienia, sporz4dza sig
protok6l zawieraj4cy zgloszo[e na zebraniu zap),tania o wyjaSnienie tresci opisu
warunk6w zamdwienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazpvania h6del zapylai.
Protok6l z zebrania dorgcza siq niezwlocznie wykonawcom, kt6rlm przeslano opis
wamnk6w zam6wienia.

s37
Zamawiaj4cy wyznacza temin skladania ofert w pzetargu, nie k6tszy nlz 5 dni od dnia
zamleszczar,1a (publikacji) ogloszenia o zam6wieniu na stronie intemetowej lub w
siedzibie zamawiaj 4cego lub.
W przypadku postQpowaf o udzielenie zam6wienia, kt6rych wartosd wydatku nie
ptzektacza lub jest r6wna 20 000 zlotych zamawiajqcy moze sk6ci6 termin skladania
ofefi do 3 dni.

s38
Zamawia14cy moze przedlu2yi termin skladania ofert w celu umoZliwienia wykonawcom
uwzglpdnienia w pzygotowanych ofertach otrzymanych yjaSniei albo uzupelnieir
dotycz4cych opisu warunt6w zam6wienia iub w innych uzasadnionych przlaadkach.
Na wniosek wykonawcy, k6ry nie jest w stanie zlozyi oferty w wyznaczonym terminie z
powodu okolicz.noSci od niego riezaleinych, zarnawiajqcy moze pzedluzy6 termin
skladania ofefl.
Przedlu2enie tero, inu skladania ofert dopuszczalne j est tylko pzed jego uplywem.
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4. O przedluzeniu terminu zamawiaj4cy powiadamia niezwloczniekazdego wykonawcq,
kt6remu przeslano opis waxunk6w zarndwienia oraz zamieszcza infomacje w niejscu w
kt6rym zamie6cil (opublikowal) ogloszenie o zam6wieniu.

$ 3 e
l. Wykonawca przystQpujqcy do pzetargu moze zosta6 zobowiqzarry ptzez zamawiaj{cego

do wniesienia wadium.
2. KwotQ wadium, w granicach od 1 % do 10% lvartosci zam6wienia okeila zamawiajecy

w opisie warmk6w zam6wienia.
3. Jezeli wartoi6 zam6wienia nie pzekacza wafiosci wydatku w kwocie .20 000 zlotych,

zamawiaj4cy moie zqdae od wykonawcy wniesienia wadium, tylko w6wczas gdy nie
utrudnia to sprawnego przeprowadzenia postgpowania i udzielenia zam6wienia.

4. KwotQ wadium omz dopuszczalne formy wnoszenia wadium okesla zamawiajqcy w
opisie wamnl<6w zam6wienia, spoSr6d form wskazanych w ust. 5.

5. Wykonawca moze v,,niesi wadium w pieni4dzu, gwarancjach bankouych
1ub gwarancjach ubezpieczeniowych, a za zgodq zamawiaj4cego r6wnie2
w porgczeniach bankowych, w wekslach z porQczeniem wekslowym bantu lub
w czekach potwierdzonych.

6. Wadium wniesione w pieniqdzu zamawiaj4cy przechowuje na oprocentowanyn mchunku
zamawiaj4cego, infomuj4c o tym pzystQpuj4cych do pzetargu w opisie warunl<6w
zam6wienia.

s40
1. Zamawiaj4cyjest zobowi4zany zwr6cii wadium w ci4gu 3 dni, jezeli:

1) uptyn4l termin zwiqzania ofertq,
2) zawarto umowQ lub wniesiono zabezpieczelie nalez]'tego uykonl.wania umowy;
.3) zamawiaj4cy uniewaznil postqpowanie.

2. Na pisemny \r'niosek wykonawcy zamawiajqcy jest zobowiezany zwr6ci6 wadium w
terminie 3 dni od dnia zlozenia tego wniosku przez wykonawcQl
1) kt6ry wycofal ofedQ przed upl).wem terminu skladania ofertj
2) kt6rego oferta zostala odzucona

3. Wadium wniesione w pieniqdzu pzez wykonawcq, kt6rego oferta zostala :uznana za
najkorzystniej sz4 na wniosek tego rykonawcy, moze byi zaliczone przez zarnawial4cego
ta poczet zabezpieczenia nalezltego $ykonania umowy.

4. Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, traci wadium na rzecz zarnawiaj4cego, w
pEypadku, gdy:
1) odm6wil podpisania umowy na warunkach okeSlonych w ofercie;
2) nie wni6sl zabezpieczenia nalez)4ego wykonania umo\\T na zasadach okeslonych

w opisie warunk6w zam6wienia,
3) zawarcie umorvy stalo siQ niemozliwe z przyczyn lez4cych po strcnie vrykonawcy.

s 4 r
1. Oferty otwiera siQ po uplywie terminu do skladania ofell., ptzy czym dzien, w kt6rym

upl).wa ternin sktradania ofert, jest dniem ich otwarcia. Termin skladania ofert oraz
temin otwarcia ofeit okeila siQ, co do minuty, godziny, dnia, miesi4ca i roku.

2. Otwarcie ofertjestja\rne dla wszys&ich wykonawc6w ubiegaj4cych siq o zamdwienie.
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3. Po otwarciu ofert podaje siQ imiq i nazwisko, nazwQ (fimQ) oraz a&es (siedzibQ)
vykonawcy, ktdrego ofefia jest otwieral4 a takZe informacje dotyczece ceny oferty.
Infomacj e te odnotowy\ 7ane s4 w protokole postgpowania.

4. Informacje, o kt6rych mowa w ust. 3, dorecza siQ wykonawcom, kt6rzy nie byli obecni
przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

s 4 2
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj4cy niezrvlocznie za:Ir.radamia wszystkich

lvykonawc6w, kl6rzy zloZyli oferty w postQpowaniu o zam6wienie, wskazuj4c imiq i
nazwisko lub nazwE (fimq) oraz adres (siedzibg) tego wykonawcy, kt6rego ofert€
r\ybmno oraz cenQ.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty okreilaj4ce temin zawarcia umowy dotqcza siq
niezwlocznie wybranemu \rykonawcy.

3. Ogloszenie o wyniku postqpowania" zawieraj4ce informacje okre(lone w ust. 1, publikuje
siQ na stronie intemetowej zarrawiajqcego lub w siedzibie zamawiaj4cego w miejscu
publicznie dostqpnym lub zamieszcza w niejscu w kt6rym zamawiaj4cy zamiescil
(opublikowal) ogloszenie o zam6wieruu.

4. Protok6l postQpowania oraz zal4czon4 do niego dokumentacjQ zamawiajacy przechowuje
przez okres 2 lat od dnia zakonczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia.

5. Z przeptovtadzonego postepowania o udzielenie zam6wienia w trybie pzetargu sporz4dza
siQ protok6l zawieraj 4cy:

a. opis przedmiotu zam6wierua;
b. imiq i nazwisko osoby sporz4dzaj4cej protok6l oraz imiQ i nazwisko os6b

uczestnicz4cych w postQpowaniu zes strony zanawiaj qcego;
c. nazwg (firmg) i adresy wykonawcy lub wykonawc6w uczestnicz4cych w

PostQpowaniu;
d. warunl<i wykonania zam6wienia prcponowane przez wykonawcg lub

wykonawc6w;
e. nazwa (firma) i adres wykonawcy, kt6rego ofefia zostala wybrana;
f. podpisy os6b uczestnicz4cych w postQpowadu ze strony zamawiaj4cego.

ROZDZIAL3

Badanie i ocena ofert oraz wvb6r ofertv naikorzvstnieiszei w trvbach

neqociacii i przetareu

$ 4 3
1. Kazdy *ykonawca moze z1ozy6 j edn4 ofetg.
2. TreSi oferty musi odpowiadai treSci opisu warunk6w zam6wienia lub treSci zaproszeniu

do negocjacji w tym musi odpowiadai pzedmiotowi zam6\rienia.
3. Do postQpowania, w kt6rym wymagane jest zlozenie ofefty wstQpnej lub ostateczlej

pzepis ust. 1 i 2 stosuje siQ odpowiednio,
4. Zarnawrajqcy moze dopuscii mozliwoSd zlozenia ofeiy pzewiduj4cej odmienny niz

oke5lony przez niego spos6b wykonania zarn6wienia (oferta wariantowa), jezeli cena nie
jestjedynyn kryerium wlboru najkorzl stniejszej oleny.
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W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4, zamawiaj4cy jest zobowi4zany okleSlii
odpowiednio w opisie warunk6w zamdwienia minimalne warunl<i, jakim musz4
odpowiadai warianty, oru spos6b ich przedstawienia.
le2eb zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwogci zlo2enia oferty wariantowej, zobowi1zany
jest zamieScid o tym informacjQ w opisie warunk6w zam6wienia lub zaproszeniu do
negocjacji.
Zamawiajqcy moze dopuicii mozliwos6 zloZe[ta ofefiy czQsciowej, jezeli pzedmiot
zarn6wienia jest podzielny.
Je2eli zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwoici zlozenia ofert czEScioraych, zobowiqzany
jest zamieScii o tym informacjq w opisie warunk6w zam6wienia lub zaproszeniu do
negocjacji.

$ 4 4
Wykonawca jest zwi4zany ofert4 do czasu upl).$'u teminu okreSlonego w opisie
warunk6w zam6wienia lub zaproszeniu do negocjacji.
Temin zwiAzania ofert4 nie moze byi dluzszy niz 90 dni.
Bieg terminu zwi4zania ofertq rozpoczlna sig wraz z upl).lvem teminu sldadania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu zwiqzania zlozorr4 oferl6
zarnawiajacy mo2e tylko jeden raz zwr6ci6 siQ do wykonawc6w o przedhrzenie tego
teminu nie wiQcej ni2 o 45 dni.
Zgoda wykonawcy na przedluzenie okesu zwi4zania ofert4 w postQpowaniu, w kt6rym
wymagane bylo zlozenie wadium, jest dopuszczalna tylko z jednoczesnlrn przedluzeniem
okesu waino6ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedfu2ony okes zwi4zania ofertA
Odmowa przychylenia sig do pro5by zamawiaj4cego ze strony wykonawcy nie powoduje
utraty wadiun.

$ 4 s
1. Wykonawca moze pzed uplywem terminu do sldadania ofert zmienii lub wycofa6 ofertp.
2. Wycofanie oferty przed uplywem terminu do skladania ofert nie powoduje utaty wadium.

$ 4 6
W pr4padku zlozenia oferty po te.minie, po ustaleniu danych rykonawcy, kt6ty zlozyl
ofertQ, zamawiaj4cy zwlaca ja

$ 4 7
W toku dokonywania oceny zlo2onych ofert zamawiaj4cy mozs zqdat :udzielerja przez
wykonawc6w wyj asniei dotyczqcych teSci zlo2onych przez nich ofert.
Zamawiaj4cy moi.e zqdaf wyjasniei takze, co do tresci oswiadczei lub dokument6w
zaleczonych do oferty.
W postepowaiiu prowadzonym w trybie przetargu iub negocjacji niedopuszczalne jest
prowadzenie negocjacji miqdzy zamawiaj4cym a wykonawc4 dotycz4cych zlozonej
oferty lub oferty ostatecznej oraz dokonywanie zmian treSci zlozonej oferty lub oferty
ostatecznej, w tym zwlaszcza zmiany zaoferowanej cerLy, z zas]trzezenier'rrust.4.
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4. Zana\\iajqcy poprawia oczywiste omylki pisarskie lub oczywiste omylki rachunkowe w
tek6cie oferty, niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcQ, kt6rego oferta zostala
DODrawlOna.

s 4 8
1. Z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia wyklucza sig:

1) wykonawc6w, kt6rzy w ci4gu ostatnich 3 lat pzed wszczQciem postQpowania
*yrz4dzili szkodq nie wykonuj4c zam6wienia lub wykonali je z Dienaleztlq
stalalmoSciq;

2) wykonawc6w, w odniesieniu, do ktdrych wszczeto postQpowanie upadlodciowe lub,
kt6rych upadlodi ogloszono Iub otwarto likwidacjg;

3) wykonawc6w, kt6rzy za\egajq z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z wyjqtkiem pzypadk6w, gdy uzyskali oni
przewidziane pmwem zwolnienie, odroczenie, rczlozerie na raty zaleglych platnoSci
lub wstzymanie w caloSci wykonania decyzji wla3ciwego orgalu;

4) osoby fizyczne, kt6re prawomocnie skazaao za pzestqpstwo popelnione w zwi4zku
z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, przestQpstwo pzekupstwa
albo inne przestQpstwo popelnione w celu osiqgnigcia korzySci maj4tkowych;

5) osoby prawne, kl6rych urzEduj4cych czlonk6w organu zuzqdzajqcego prawomocrue
skzano za pzestQpstwo popelnione w zwi4zku z postQpowaniem o udzielenie
zam6wienia publicznego, przest9pstwo pzekupstwa albo irlrle przestQpstwo
popelnione w celu osi4gniqcia korzySci maj4tkowych;

6) sp6lki jawne, kt6rych wsp6lnika lub sp6lki partnerskie, kt6rych partnera lub czlonka
zarz4du onz sp4ki monadltowe lub komandyowo akcfine, kt6rych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestQpstwo popelnione w zwi{zku
z postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, pzestqpstwo przekupstwa
albo inne pzestQpstwo popelnione w celu osiqgniEcia korzysci maj4tkowych.

Z Lrbiegania sig o zam6wienie wyklucza sig:
1) wykonawc6w, kt6rzy nie spelniaj4 waruk6w okeslonych w Regulaminie;
2) wykonawc6w, kt6zy w teminie nie zlo2yll, wymaganych o3wiadczeri, dokument6w

lub wadium 2qdanych w opisie warunk6w zam6wienia lub zaproszeniu do skladania
ofert.

Zamawrajqcy wkltcza z postQpowania \rykonawcQ, jezeli stwierdzi, ze dostarczone
przez niego informacje istotne dla prowadzonego postQpowania s4 nieprawdziwe.
Oferta wykonawcy, kt6ry zostal wykluczony z postQpowania, podlega odzuceniu.

2.

3 .

4.

2.

l .

s4e
Zamawiaj4cy odrzuci ofertQ, jezelil
1) jest sprzeczna z prawem;
2) tesi oferty nie odpovr'iada opisowi warunk6w zam6wienia lub zaproszeniu do

skladania ofell;
3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
4) j est niewazna na podstawie odrgbnych przepis6w;
5) zostala zto2otaptzez wykonawcQ podlegajqcego wykluczeniu z postQpowanD.
O odrzuceniu ofefiy zamawiajqcy informuje wykonawc€, kt6rego ofertQ odrzucil.
Zawiadomienie o odrzuceniu ofety powinno zawieGi uzasad4ienie odzucenia ̂ra*v
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3. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, przesyla siq nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od dnia
odrzucenia oferty.

ss0
1. Postppowalie o udzielenie zam6wienia uniewaznia siq w przypadku, gdy:

1) w postQpowaniu prowadzonym u7 trybie pzetargu lub w trybie negocjacji nie
wplynQla zadna oferta nie podlegaj4ce odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej ofedy lub zaproponowalych warunk6w umory prze!\yzsza
kwotq, kt6r4 zamawiaj qcy mo2e przezr\aczyd na sfinansowanie zam6wienia;

3) wyst@iia istotna aniana okolicznoSci powoduj4ca,2e prowadzenie postqpowania lub
wykonanie zam6wienia nie lezy w interesie zamawiaj4cego, czego nie mozna bylo
wczeSniej przewidziei;

4) postepowanie obarczone j est wad4 uniemozliwiaj qc4 zawarcie umoury.
2. O uniewaznieniu postQpowania zamawiaj4cy informuje \aykonawc6w bior4cych udzial w

postQpowaniu. Zawiadomienie o uniewazlieniu postQpowania powinno zawiera6
uza.adnienie uniewaznienia posrqpowania.

3. Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania, przesyla sig w teminie 5 dni od dnia
uniewaznienia postQpowania.

4. Z tytntn uniewaZnienia postQpowania, wykonawcom nie przysh.rguj4 roszczenia
pzeciwko zamawiaj4cemu.

ss r
l. Zanawiaj4cy wybiera najkorzystniejsz{ ofertQ spoSr6d nieodrzuconych ofert, wyl4cznie

na podstawie krlteri6w oceny ofert oheslonych w opisie warurk6w zam6wienia lub
zaproszeniu do skladada ofert.

2. Kr)'teria oceny ofert mog4 dotyczy6 przedmiotu zam6wienia. K4,teria oceny ofert mogq
takze dotyczy6 wlaSciwoSci wykonawcy, jezeli dotycz+ zdolnosci (wiarygodnoici)
ekonomicznej, technicznej, finansowej lub doswiadczenia wykonawcy oraz kwalifikacji i
doSwiadczenia os6b, kt6rymi wykonawca dysponuje.

3. Kryteria oceny ofert nie podlegaj4 zmianie w tol-u postQpowania z wyj4tkiem przlpadkdw
ol<re5lonych w Rqgulaminie.

ss2
Jezeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, przedstawil nieprawdziwe dane, uchyla siQ
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalez]4ego wykonania
umowy, zamawiaj4cy wybiera t9 spoSr6d pozostalych ofert, kt6ra uzyskala najwyzsza ocen€,
chyba ze zlozono tylko jedn4 ofertg nie podlegaj4ce odrzuceniu lub upl1tr4l termin zwiqzania
oferta

$ s 3
1. Podczas prowadzenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, ld6rego wa1to66 wydatku

przekacza kwotQ 20.000 zlotych zamawiajqcy prowadzi protok6lz czynnoSci zwi4zanych
z postQpowaniem o zam6wienie.
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2. Podczas prowadzenia postQpowania o udzielenie zam6wienia o wartosci wydatku r6un€j
lub mniejszej fiz 20 000 zlotych zanairajqcy sporz4dza notatke slu2bow4 zawieraj4cq
informacje, o kt6rych mowa w $ 21 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

3. Po wyslaniu zawiadomienia o wldkach postepowania dokumentacja jest ja\l,na dla
wykonawc6w, k6rzy ubiegali siq o zam6wienie, z wylAczeniem informacji chronionych
prawem.

$ s 4
Zamawiaj4cy zobowiqzanyjest przez okes 2 lat od zakoiczenia postepowania o zam6wienie
do przechowywania calej dokumentacji w),trrozonej przez zartairaj4cego oraz zebranej w
trakacie prowadzonego postepowania, w tym ofed oraz informacji zwi4zanych z przebiegiem
badania, oceny i por6wnywaria tredci zlo2onych ofert w spos6b gwarantuj4cy ich
nienaruszalnoSi.

sss
Zamawiaj4cy nie moze ujawni6 fuformacji zwi4zanych z postEpowaniem o udzielenie
zam6wienia, j e2eli tak stanowia przepisy ustaw.

ROZDZIAN- 4

Tryb rokowar[

ss6
1. We\anQtrzne kom6rki organizacyjne Fzygotowuje i przeprowadzaja postQpowania w

trybie rokowaf, kazda w zakesie swoich zadali.
2. Wewnqtrzne kom6rki orgaaizacyjne przygotowuj4 i przeprowadzaj4 konkretne

postQpowania w tybie rokowan powiezone im przez Dltektora Generalnego lub
Dyrektora Regionalnego Oddzialu, w przypadku zadari w danym Oddziale

3. Powierzenie czlnnosci pzygotowania i przeprowadzenia postwowania, o k6rym mowa
w ust. 3 mo2e nast4pi6 w formie pisemnej lub w formie ustnej.

4. Przepis6w ust. 1-3 nie stosuje siq do powierzania czynnotci zwiEnnyct' z
pzygotowaniem i przeprowadzeniem postQpowania osobom tzecim niebEd4cym
pracownikami zamawiajqcego.

5. Powierzenie czynnosci zwi4zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postQpowania
osobom trzecim niebgd4cym pracownikami zamawiaj4cego moze sig odbyd w kazdej
prawnie dopuszczalnej formie w szczeg6lno$ci na podstawie umouy zlecenia lub umowy
o dzielo.

ss7
1. Czynnosci p(zygotowania postQpowania o udzieienie zam6wienia w trybie rokowari

obejmuj4 w szcze96lnoSci:
1) opisanie przedmiotu zam6wienia zgodnie z zasadami okreilonymi w Regulaminie;
2) ustalenie wartoici wydalku zgodnie z zasadami okeSlonymi w Regulaminie;
3) przygotowanie uniosku o przeprowadzenie postQpowania o udzielenie zamowienia w
L-ybie rokowan;
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4) oke3lenie innych informacji koniecznych dla prawidlowego pzeprowadzenia
postEpowania o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy.

2. Osoby upowaznione do przygotowania postQpowania o udzielenie zam6wienia
zobowi4zane s4 do podjqcia takZe innych czynno6ci, kt6re s4 niezbEdne do prawidlowego
wykonania czynnosci okreslonych w ust. 1.

3. Podstaw4 wszczpcia postepowa.nia w trybie rokowaf jest zgoda D1'rellora Generalnego
lub innej osoby do tego upowaZnionej (Dyreltor Regionalny Oddzialu w przlpadku zadair
w danym Oddziale)

4. ?rzed wszczqciem postepowania, wymagane jest w jaliejkolwiek formie uzyskanie
potwierdzenia zabezpieczeria Srodk6w finansowych od osoby do tego nalezycie
umocowanej.

5. Wewngtrzne kom6rki organizacyjne zamawiaj4cego mog4nie stosowai przepis6w ust. 3-
4, do postgpowan, w Lt6rych wlrynagrodzenie jest uiszczane g6t6wk4 lub warto6i
wydatku nie przekracza 10 000 zlotych.

6. Do pzygotowaria postqpowania o udzielenie zam6wienia stosuje sig przepisy Rozdzialu l.

$ s 8
Tryb rokowai to tryb udzielenia zam6wienia, w kt6rym zamawiaj4cy udziela zam6wienia po
rokowaniach lylko z jednym wykonawcq

sse
7. Zamawlaj4cy zapmsza wykonawcQ do rokowai i negocjuje warunki umowy w sprawie

zam6wienia.
2. Zaproszenie do rokowai powinno zawiera6 co najmniej podstawowe informacje

dotycz4ce pzedmiotu zam6wienia.

s60
L Zamawiajqcy negocjuje z wykonawc4 wszystkie posttulowienia umowy.
2. Do dnia zawarcia umowy wykonawca powinien zloZyi o6wiadczenie o spelnieniu

warunk6w udzialu w postepowaniu omz dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie tych
warunft6w, je2eli zamawiaj4cy ich zaz4dal.

s 6 1
W przypadku postQpowan prowadzonych w trybie rokowaf nie stosuje sig przepisow
dotycz4cych wadium lub zabezpieczenia nalezltego \rykonania zan6wienia.

s62
1. Z przeprowadzonego postQpowania o udzielenie zam6wienia w trybie rokowari sporzqdza

siE protok6l zawieraj4cy:
l) opis przedmiolu zamowienia:
2) imiq i nazwisko osoby sporz4dzaj4cej protok6l oru irniq i nazwisko os6b

uczestnicz4cych w postQpowaniu ze strony zamawiaj4cego;
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3) nazwQ (firmq) i adresy rykonawcy lub wykonawc6w uczestniczecych w
postQpowanlu;

4) warunki wykonania zam6wienia proponowane przez wykonawcQ lub
wykonawc6w;

5) nazwa (firma) i adres wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana;
6) podpisy os6b uczestnicz4cych w postqpowaniu ze strony zamawiaj4cego.

2, Do protokolu, o kt6rym mowa w ust. 1, nale2y zalqczy| oferty, pisma, zawiadomienia,
dokumenty oraz oswiadczenia, kt6re zostaty zebrane przez zamawiajqcego w
postepowaniu.

3. Zatwlerdzente przez Dyrektora Generalnego lub inn4 osobq do tego upowaznionA
wynik6w postQpowania nastgpuje poprzez akceptacjQ protokolu.

4. Informacjp o wyniku postQpowania, publikuje sie w siedzibie zamawiaj4cego w miejscu
publicznie dost$)nym lub na stronie intemetowej zamawiaj4cego.

5. Protok6loraz zal4czona do niego dokumentacja bqdzie przechowFvana przez okres 2 lat.

ROZDZTAL5

Umowy

s63
O3wiadczenia woli w zakresie praw i obowi4zk6w maj4tkowych zamawiaj4cego mogq by6
skladane przez pracownik6w zarnawiaj4cego w graaicach udzielonych im pelnomocnictw.

$ 6 4
Umowy w spmwach zam6wief nie mog4 by6 zawierane na czas nleoznaczony .

s6s
L Umowy w sprawach zamdwien, k16rych wartosi wydatku przekracza kwote .20 000

zlotych, zaleca siQ zawiera6 z zachowaniem formy pisemnej, chyba ze przepisy odrgbne
wymagaj4 innej fomy szczeg6lnej.

2. Dyrektor Generalny ustnie lub pisemnie moze wtrazi' zgodq na zawarcie umowy, bez
zachowania formy pisemnej .

s66
Zakazuje siq znian postanowief zawartej urnory omz wprowadzania nowych postanowiei
do umowy, niekorzystnych dla zamawiaj4cego, jezelr ptzy ich uwzglqdnieniu nalezaloby
zmienii tres6 oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru ykonawcy, chyba 2e
koniecznoi6 u?rowadzenia takich zmian wynika z okoliczno5ci, kt6rych nie mo2na bylo
pzewidzie6 w chwili zawarcia umowy lub zmiany s4korzystne dla zamawiaj4cego.
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$ 6 7
Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania pzez obydwie strony.

s 6 8
Spory wynikle w takcie rea.lizacji umowy powimy byC w pierwszej kolejnosoi rozstr:zygane
polubownie.

1 .
2.

s69
Zamawiajqcy moZe zslaa zabezpieczen\a nalezltego wykonania umowy.
Wysokoji zabezpieczenla r'8JeLrytEgo wykona.rda umowy, jakiego zamawiajQcy Z4da od
wykonawcy zam6wienia ustala sig w stosunku procentowym do ceny ofertowej .
Zan wiajqcy moae 24da(, zabezpieczena talezltego wykonania umowy w wysokocci do
l0 0/o ceny ofertowej lub kwoty okedlonej w wynegocjonowanej umowie.

$ 7 0
Nadz6r i kontrolq nad wykonaniem umowy (zam6wienia) ze stony zamawiaj4cego
sprawujq osoby lub osoba z kom6rki organizacyjnej pEygotowujAcej postppowanie,
chyba, 2e obowiqgki z tym zaklesie zostanepowierzone innej osobie lub osobom.
Osoba lub osoby odpowiedzialne za realizacjq umowy (zam6wienia) zobowiqzane s4 do
pisemnego rcjetowania uchybieri po stlonie wykonawc6vi zwiqganych z wykonywaruem
umowy (zam6wienia).
W przJpadku stwierdzenia uchybieri, 116rych skutkiem jest konieczno36 nalo2enia kar
umownych lub wyci4gniqcia innego rodzaju konsekwencji prawnych, osoba lub osoby
odpowiedziahe za kontolowarfe wykonania umowy (zam6wienia) zobowi4Tane s4 do
niezwlocznego, piserDnego powiadomienia o tym fakcie Dyrektom Generalnego lub
Dl,rektora Regionalnego Oddziatu, w przypadku zadaf w danym Oddziale.

2.

3.

3 .

l .
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