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 Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE 

§ 1. 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Dokumentacji postępowania - należy przez to rozumieć dokumenty związane 
z postępowaniem, a w szczególności: ogłoszenia, SWZ, zaproszenia, oferty, protokoły, 
opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, umowy, inne dokumenty 
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców, 

2) Kwocie wynikającej z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - należy 
przez to rozumieć kwoty wynikające z aktualnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, 
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej, zgodnie z którym, wynoszą one: 

a) dla robót budowlanych - 5 186 000 euro, 

b) dla dostaw i usług sektorowych - 414 000 euro. 

3) Postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć proces mający na celu 
wybór wykonawcy danego zamówienia od wszczęcia postępowania do jego zakończenia, 

4) Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pu-
blicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.), 

5) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień wykonawcom 
w LPEC S.A., 

6) równowartości kwoty określonej w art.4 ust.8 Pzp - należy przez to rozumieć równowar-
tość kwoty 30 000 euro, 

7) SWZ – należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia określającą zasady 

i warunki udzielenia zamówienia, w szczególności wymagania formalne i prawne dotyczą-

ce przedmiotu zamówienia, w tym: charakterystykę przedmiotu zamówienia, wymagania 

techniczno-jakościowe, terminy realizacji zamówienia, postanowienia umowy w sprawie 

zamówienia,  

8) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę or-
ganizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówie-
nia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, 

9) Wszczęciu postępowania – należy przez to rozumieć publikację ogłoszenia o zamówieniu 
lub wysłanie zaproszenia do składania ofert lub negocjacji - zależnie od trybu postępowa-
nia, 

10) Zakończeniu postępowania – należy przez to rozumieć zawarcie umowy, udzielenie zle-
cenia lub unieważnienie postępowania, 

11) Zamawiającym - należy przez to rozumieć LPEC S.A 

12) Kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Zarząd LPEC S.A.. 

2. Ilekroć w Regulaminie kwota podana jest w euro, do jej przeliczenia na PLN należy stosować 
kurs określony w aktualnie obowiązującym akcie wykonawczym. Na dzień przyjęcia niniejsze-
go Regulaminu obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. w 
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych, które wynosi 4,2249. 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady prowadzenia przez zamawiającego postę-
powań o udzielanie zamówień o w ramach działalności sektorowej o wartości: 

1) równej lub przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 
ust.8 Pzp i równej lub nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty okre-
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ślonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp, stanowiących zamówienia 
sektorowe na podstawie art.132 i 133 Pzp,  

2) poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 ust.8 Pzp.  

2. Do zamówień o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp oraz do zamówień nie zwią-
zanych z prowadzeniem działalności sektorowej (np. zamówienia komercyjne) o wartości 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 ust.8 Pzp stosuje 
się ustawę – Prawo zamówień publicznych. 

§ 3. 

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zamówień udzielanych w celu tworzenia, w tym mo-
dernizacji, rozbudowy i likwidacji infrastruktury i urządzeń ciepłowniczych oraz sieci przezna-
czonych do świadczenia publicznych usług związanych z przesyłaniem lub dystrybucją ciepła 
lub dostarczania ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami.  

2. Za działalność określoną w ust.1 uznaje się w szczególności związane z tworzeniem sieci 
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z przesyłaniem i dystrybucją 
ciepła lub z kierowaniem takimi sieciami, a także związane z obrotem ciepłem poniższe rodza-
je działalności: 

1) wykonanie robót budowlanych, w tym budowy, przebudowy lub rozbiórki, w zakresie sieci 
lub urządzeń oraz przyłączy ciepłowniczych lub innych, 

2) likwidacja sieci, urządzeń lub przyłączy cieplnych lub innych, 

3) zakup sieci i urządzeń ciepłowniczych od inwestorów obcych, 

4) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz ze wszystkimi elementami 
niezbędnymi do realizacji, w tym dokumentacji projektowych, budowlanych lub wykonaw-
czych, opracowanie koncepcji, studiów, operatów wodno - prawnych, operatów terenowo - 
prawnych, dokumentacji geologicznych lub innych oraz obsługa geodezyjna, sporządza-
nie dokumentacji geodezyjnych, opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów lub innych 
podobnych, 

5) opracowanie ekspertyz, ocen technicznych i opinii, w tym operatów szacunkowych i in-
nych, 

6) opracowanie ocen oddziaływania na środowisko lub innych wymaganych dokumentów, 

7) sporządzanie i zakup map do celów projektowych lub innych, 

8) zakupy inwestycyjne, 

9) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego, autorskiego i innych, 

10) wykonanie rozruchów technologicznych, 

11) zakup map i innej dokumentacji z zasobu ośrodków dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej lub innych 

12) inne związane z realizowaną działalnością sektorową. 

§ 4. 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego Regulami-
nu. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy 
czym w przypadku określonych postępowań dopuszcza się prowadzenie postępowań w formie 
elektronicznej. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
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§41  

1. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finanso-
wych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z 
przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień. 

2. Następujące tryby udzielania zamówienia:  
a) zamówienia z wolnej ręki,   
b) zakup bezpośredni, 
oraz zapis § 14 ust. 2 Regulaminu 

nie mają zastosowania, jeżeli zamówienie jest współfinansowane ze środków europejskich 
w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ, Funduszu Spójności albo  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

ROZDZIAŁ III – PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ 

§ 5. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-
pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-
nania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający określa dla każdego postępowania które z warunków wykonawca ma obowiązek 
spełnić. 

2. Zamawiający może dopuścić do udziału w postepowaniu wykonawców, którzy przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak pod-

staw do wykluczenia. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wyko-
nawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie podpisane przez niego i podmiot trzeci dotyczące oddania tych zaso-
bów do dyspozycji wykonawcy. 

5. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez zamawiającego, 
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

6. W uzasadnionych sytuacjach zamawiający może dopuścić do udziału w postepowaniu wyko-
nawcę, który zamierza zlecić wykonanie części zadania podwykonawcy po uzyskaniu od wy-
konawcy wyjaśnień o przyczynach i udziale podwykonawcy w realizacji zamówienia. Zama-
wiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie za-
mierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie tego podwykonawcy lub tych podwyko-
nawców. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w terminie nie 
później niż na 3 dni przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 

8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SWZ wpłynął do zamawiającego w terminie o którym mowa w ust.8. Treść zapytań wraz z wy-
jaśnieniami zamawiający udostępni wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, w sposób, 
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w jaki dokumentacja postępowania była przekazana lub udostępniona wykonawcom. Zama-
wiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

9. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść treść SWZ. Dokona-
ną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia wykonawcom w sposób analogiczny do opi-
sanego w ust.9. 

10. Zamawiający może zmienić termin składania ofert w przypadku, gdy dokonał zmiany treści 
SWZ i uzna, że czas pozostały na przygotowanie i złożenie oferty jest dla wykonawców nie-
wystarczający. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym 
mowa w ust.7. 

§ 6. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają peł-
nomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezen-
towania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie do czynności 
prawnych musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa 
w ust.1. 

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust.1 została wybrana, zamawiający może, 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, żądać przedłożenia umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów. 

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowie-
dzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli zamawiający będzie wymagał jego wniesienia. 

§ 7. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę,  z zastrzeżeniem ust.5. 

2. Oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia ofert wariantowych, jeżeli cena nie jest jedy-
nym kryterium wyboru. 

5. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia ofert częściowych, jeżeli przedmiot zamó-
wienia jest podzielny.  

§ 8. 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania do wykonawcy, który złożył ofertę na 
adres podany na kopercie lub na innym opakowaniu oferty. 

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, gdzie bieg terminu zwią-
zania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres nie dłuższy niż 30 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, 
nie powoduje utraty wadium. Wykonawca może samodzielnie dokonać przedłużenia terminu 
związania ofertą. 

5. Przedłużając termin związania ofertą wykonawca składa odpowiednie oświadczenie odnośnie 
wadium wniesionego w postępowaniu. Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, pozostaje ono na 
koncie zamawiającego, a oświadczenie o przedłużeniu ważności oferty jest równoznaczne 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Brak przedłużenia związania ofertą 
lub też brak przedłużenia wadium jest równoznaczny z niespełnieniem warunków postępowa-
nia a wykonawca podlega wykluczeniu. 
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6. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

§ 9. 

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, 
że dzień w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności za-
wartych w ofertach, jeśli stanowiły one kryterium oceny ofert lub były wymagane w formularzu 
ofertowym. 

4. Informacje, o których mowa w ust.3 przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

§ 10. 

1. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający żąda od wykonawców wyjaśnień 
i uzupełnień treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający poprawia w ofertach: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, 

o czym niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni złożyć sprzeciw wobec poprawki. 

3. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. 

4. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w § 
9 ust.3. 

5. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na pisemny wniosek 
oraz koszt wykonawców, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 

§ 11. 

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści SWZ, z zastrzeżeniem §10 ust.2. pkt.3. Regulaminu, 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczeniu 
nieuczciwej konkurencji, 

3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

4) Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie wyrazi zgody na popra-
wienie omyłki, o której mowa w §10 ust.2. pkt.3 Regulaminu, 

5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem §12, 

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

7) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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§ 12. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmio-
tu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień doty-
czących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania technicz-
ne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, orygi-
nalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odręb-
nych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamó-
wienia. 

§ 13. 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określo-
nych w dokumentacji postępowania, w tym w specyfikacji warunków zamówienia. 

2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamó-
wienia, w szczególności: 

1) jakość, 

2) funkcjonalność, 

3) parametry techniczne, 

4) zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowi-
sko, 

5) koszty eksploatacji, 

6) warunki serwisu, oraz 

7) termin wykonania zamówienia. 

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożo-
ne oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, któ-
rzy złożyli oferty w sposób, w jaki przeprowadzono postępowanie: 

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, po-
dając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zama-
wiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym we-
wnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 

§ 14. 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
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1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu albo nie wpłynie żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wyklucze-
niu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) zostaną złożone oferty dodatkowe o tej samej cenie, w przypadku składania przez wyko-
nawców ofert dodatkowych, o którym mowa w §13 ust.4 Regulaminu, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wy-
konanie zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

2. Zamawiający może zastrzec prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

3. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 
w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust.1 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy zło-
żyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym 
również kosztów przygotowania oferty. 

§ 15. 

1. Zamawiający przechowuje dokumentację postępowania zgodnie z Instrukcją archiwalną obo-
wiązującą w LPEC S.A. 

2. Dokumentacja postępowania jest jawna od chwili zakończenia postępowania. Oferty są jawne 
od chwili ich otwarcia. 

3. Zamawiający udostępni wykonawcom lub osobom trzecim, do wglądu, dokumentację postę-
powania, w tym oferty wykonawców, po uprzednim złożeniu w kancelarii zamawiającego sto-
sownego pisma i wyznaczeniu przez zamawiającego terminu wglądu do dokumentacji postę-
powania. 

4. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywa się w siedzibie zamawiającego, w Sekcji 
Przetargów i Umów. 

5. Zamawiający nie będzie przesyłał do wykonawców, ani innych osób zainteresowanych, żad-
nych informacji dotyczących przeprowadzonego postępowania za wyjątkiem informacji 
z otwarcia ofert oraz oficjalnego rozstrzygnięcia postępowania. 

6. Kompletna dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia doty-
cząca realizacji zamówień współfinansowanych o których mowa w §41 ust. 1, przechowywana 
jest zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów księgowych obowiązującą w LPEC w sposób 
gwarantujący ich nienaruszalność. 

§151 

1. W postępowaniu, w którym cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jak też w przypadku  
gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a złożenie dodatkowych ofert nie doprowadziło 
do wyboru oferty, oraz w innych przypadkach kiedy negocjacje mogą prowadzić do uzyskania 
ceny niższej niż wynikająca ze złożonych ofert, Zamawiający ma prawo dalszego 
negocjowania ceny z wybranymi przez siebie Wykonawcami, którzy złożyli oferty 
nie podlegające odrzuceniu.  

2. Negocjacje odbywają się na podstawie warunków określonych w SWZ lub innym dokumencie 
określającym warunki zamówienia.  

3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom zaproszenie do negocjacji w formie elektronicznej, 
a jeśli nie jest to możliwe pisemnie.  

4. Zamawiający może według swego wyboru prowadzić negocjacje ustnie, pisemnie, jak też 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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5. W toku negocjacji Zamawiający może omawiać z Wykonawcą wszystkie postanowienia 
przyszłej umowy. 

6. Wykonawca przystępując do negocjacji składa na piśmie ofertę wstępną. Cena zaoferowana 
przez Wykonawcę nie może być wyższa od ceny w złożonej wcześniej ofercie, pod rygorem 
odrzucenia jego oferty w całości.  

7. Zamawiający i Wykonawcą mogą w trakcie negocjacji ustalić, że w określonym terminie 
Wykonawca złoży jeszcze ofertę na piśmie. 

8. Wykonawca jest związany zgłoszoną w trakcie negocjacji ofertą (w tym ofertą, o której mowa 
w ust. 7) przez okres 30 dni od dnia jej złożenie Zamawiającemu, lecz nie później niż 
do zajęcia stanowiska w przedmiocie oferty przez Kierownika Zamawiającego. Wykonawca ma 
prawo żądać od Zamawiającego potwierdzenia daty złożenia oferty. 

9. Udzielanie zamówienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej akceptacji wysokości oferty 
przez Kierownika Zamawiającego. Niezwłocznie po zajęciu stanowiska przez Kierownika, 
Zamawiający zawiadamia o nim Wykonawcę. 

 

Postępowania o wartości, która przekracza równowartość 30 000 euro, ale nie przekracza 
progów określonych w §2 ust.1 pkt.1 Regulaminu 

§ 16. 

1. Zamawiający przygotowuje i udostępnia wykonawcom, w celu przeprowadzenia postępowa-
nia, w zależności od trybu postępowania dokumentację, taką jak: 

1) ogłoszenie o zamówieniu, 

2) specyfikację warunków zamówienia, 

3) wzór formularza ofertowego, 

4) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

5) wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 

6) wzór umowy w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia, lub istotne postanowienia 
umowy, 

7) inne wzory oświadczeń lub dokumentów, jakie mogą być konieczne do przeprowadzenia 
postępowania. 

2. Podstawowym dokumentem sporządzanym przez zamawiającego, charakteryzującym przed-
miot zamówienia oraz warunki postępowania jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera, co najmniej: 

1) nazwę oraz adres zamawiającego, 

2) tryb udzielenia zamówienia, 

3) opis przedmiotu zamówienia, 

4) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 

5) termin wykonania zamówienia, 

6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków, 

7) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwier-
dzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

8) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przeka-
zywania oświadczeń lub dokumentów, 

9) informacje o sposobie przekazywania odpowiedzi wykonawcom na ich zapytania, 

10) opis sposobu obliczenia ceny, 

11) opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny, 

12) wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są 
wymagane, 
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13) termin związania ofertą, 

14) opis sposobu przygotowywania ofert, 

15) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 

16) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia, 

18) wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy, oraz określenie podstaw do dokonania zmiany umowy, 

19) informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewi-
duje udzielanie takich zamówień, 

20) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, 

21) informację o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jeżeli za-
mawiający przewiduje taką sytuację, 

22) informację o prowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
wykonawcom w LPEC S.A. wraz z informacją o miejscu publikacji lub udostępnienia Re-
gulaminu. 

§ 17. 

1. W celu potwierdzenia przez wykonawców warunków udziału w prowadzonym postępowaniu 
zamawiający może żądać od wykonawców w szczególności: 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do re-
jestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wydruk z centralnej ewiden-
cji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający aktualny statut prowadzonej 
działalności, 

4) innych oświadczeń lub dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności 
złożonej oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ocenę wiary-
godności finansowej wykonawcy. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, którzy: 

1) złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

2) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie, jeżeli w okresie trzech lat przed 
terminem wszczęcia postępowania wykonywali dostawy, świadczyli usługi lub wykonywali 
obroty budowlane na rzecz Zamawiającego, zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenia na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli zama-
wiający żądał od wykonawców wniesienia wadium lub nie zgodzą się na przedłużenie 
okresu związania ofertą, 

5) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postę-
powania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji. 
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§ 18. 

1. Z otwarcia ofert zamawiający sporządza „Protokół z otwarcia ofert”, zawierający wszystkie 
dane podawane przez zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, dotyczące przedmiotu zamó-
wienia, stanowi załącznik do dokumentacji postępowania. 

2. Z wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający sporządza „Protokół postępowania”, zawiera-
jący wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w trakcie przeprowadzanego postępowa-
nia, który stanowi załącznik do dokumentacji postępowania. 

3. Postępowanie zakończone zostaje podpisaniem umowy w spawie wykonania przedmiotu za-
mówienia albo unieważnienie postępowania. 

4. W szczególności w postępowaniach współfinansowanych ze środków europejskich lub innych 
mechanizmów finansowych do „Protokołu postępowania” dołącza się obowiązek udokumento-
wania: 

a) upublicznienia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie internetowej benefi-
cjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapy-
tań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty  

b) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, 
podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realiza-
cją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą. 

 

Postępowania o wartości mniejszej niż równowartość 30 000 euro, o których mowa w §2 
ust.1 pkt.2 Regulaminu 

§ 19. 

1. Zamawiający przygotowuje i udostępnia wykonawcom, w celu przeprowadzenia postępowa-
nia, w zależności od trybu postępowania dokumentację, taką jak: 

1) ogłoszenie o zamówieniu, albo 

2) zaproszenie do składania ofert, 

3) specyfikację warunków zamówienia, albo 

4) opis przedmiotu i warunków zamówienia, 

5) wzór formularza ofertowego, 

6) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jeżeli będzie wyma-
gane, 

7) wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, jeżeli będzie wymaga-
ne, 

8) wzór umowy w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli będzie wymagana, lub 
istotne postanowienia umowy, 

9) inne wzory oświadczeń lub dokumentów, jakie mogą być konieczne do przeprowadzenia 
postępowania. 

2. Podstawowym dokumentem sporządzanym przez zamawiającego, charakteryzującym przed-

miot zamówienia oraz warunki postępowania jest specyfikacja warunków zamówienia albo 

opis przedmiotu i warunków zamówienia. 

3. Specyfikacja warunków zamówienia może zawierać zapisy, o których mowa w §16 ust.3 Re-

gulaminu. 

4. Opis przedmiotu i warunków zamówienia zawiera tylko niezbędne do przeprowadzenia postę-

powania zapisy, o których mowa w §16 ust.3 Regulaminu. 

§ 20. 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w prowadzonym po-
stępowaniu zamawiający może żądać od wykonawców w szczególności: 



Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. 

Strona 13 z 22 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do re-
jestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wydruk z centralnej ewiden-
cji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający aktualny status prowadzonej 
działalności. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, którzy: 

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie, jeżeli wykonywali na rzecz Zama-
wiającego w okresie trzech lat przed terminem wszczęcia postępowania dostawy, usługi 
lub roboty budowlane na rzecz Zamawiającego, co zostało potwierdzone w co najmniej 3 
protokołach reklamacyjnych. 

§ 21. 

1. Z wyboru wykonawcy zamawiający sporządza protokół postępowania lub notatkę służbową 
uwzględniającą czynności przeprowadzone przez zespół oceniający lub osobę prowadzącą 
postępowanie wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru wykonawcy, zależnie od charakteru 
i wartości przedmiotu zamówienia. 

2. Postępowanie zakończone zostaje, w zależności od wartości zamówienia oraz decyzji podję-
tych w sprawie, poprzez: 

1) podpisanie umowy w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) sporządzenie pisemnego zlecenie na wykonanie dostawy lub świadczenie usługi wysta-
wione dla wybranego wykonawcy w wyniku dokonanego rozpoznania rynku, 

3) sporządzenie zamówienia zakupu dotyczącego dostawy przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ IV – TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

§ 22. 

1. W celu udzielenia zamówienia zamawiający może przeprowadzić postępowanie w jednym 
z następujących trybów: 

1) przetarg nieograniczony, 

2) przetarg ograniczony, 

3) negocjacje z ogłoszeniem, 

4) zamówienie z wolnej ręki, 

5) negocjacje z jednym wykonawcą,  

6) zapytanie ofertowe, 

7) zakup bezpośredni. 

2. Trybami podstawowymi dla zamówień sektorowych, o których mowa w §2 ust.1 pkt.1 Regula-
minu, są: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem. 

3. Zamówienia, o których mowa w §2 ust.1 pkt.1 Regulaminu, można przeprowadzać w każdym 
trybie wskazanym w ust.1, w zależności od charakteru zamówienia, wartości przedmiotu za-
mówienia i decyzji, jakie zostały podjęte w sprawie zamówienia. 

4. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenie zamówienia na daną część 
zamawiający może zastosować: 

1) przepisy właściwe dla wartości danej części zamówienia, 

2) zamówienie z wolnej ręki przewidziane w Regulaminie, pod warunkiem, że łączna wartość 
tych części nie wynosi więcej niż 20% wartości zamówienia a wartość tej części jest 
mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług.  
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Przetarg nieograniczony 

§ 23. 

1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając 
ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej zamawiającego. 

3. Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym także w innych miej-
scach oraz prasie lokalnej lub ogólnokrajowej w przypadku, gdy ze względu na charakter za-
mówienia, informacja o wszczętym postępowaniu winna dotrzeć do możliwie jak największej 
liczby potencjalnych wykonawców. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu, zawiera co najmniej następujące informacje: 

1) nazwę i adres zamawiającego, 

2) określenie trybu prowadzonego postępowania, 

3) adres strony internetowej, pod którym dostępna będzie Specyfikacja Warunków Zamówie-
nia, 

4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o możliwości składania ofert częściowych; 

5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej, 

6) termin wykonania zamówienia; 

7) warunki udziału w postępowaniu, 

8) informację na temat wadium, 

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie, 

10) miejsce i termin składania ofert, 

11) termin związania ofertą. 

5. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przy-
gotowanie i złożenie oferty. 

6. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający określa kwotę wadium o wartości nie większej niż 3% wartości zamówienia. 

9. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu, 

2) w gwarancjach bankowych, 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

10. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na bieżącym ra-
chunku bankowym. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

1) upłynął termin związania ofertą; 

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania 
tej umowy, jeżeli zamawiający wymagał jego wniesienia, 

3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) który został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem ust. 11, 

3) którego oferta została odrzucona. 
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13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiają-
cy wymagał jego wniesienia, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stro-
nie Wykonawcy. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca nie dokonał uzupełnie-
nia złożonej oferty w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w §10 ust.1 Regulaminu. 

Przetarg ograniczony 

§ 24. 

1. Przetarg ograniczony to tryb postępowania, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. 

2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu ograniczonego zamieszczając ogło-
szenie o zamówieniu w miejscu ogólnie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie interne-
towej. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) zamawiającego, 

2) określenie trybu postępowania, 

3) określenie przedmiotu zamówienia, 

4) termin realizacji zamówienia, 

5) opis warunków udziału w postępowaniu, wraz z podaniem ich znaczenia, oraz opis spo-
sobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

6) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, 

7) informację na temat wadium, 

8) kryteria oceny ofert i ich znaczenie, 

9) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

10) informację o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jeżeli za-
mawiający przewiduje taką sytuację. 

4. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaga-
nych dokumentów. 

5. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa dokumenty 
i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu. 

6. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu i otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków, w liczbie określonej 
w ogłoszeniu, nie mniejszej niż 3. Jeżeli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
złoży mniej niż 3 wykonawców, zamawiający do składania ofert zaprosi wszystkich, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert uznaje się za wykluczonego. 

8. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach za-
mawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 
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9. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcom SWZ 
i wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie 
i złożenie oferty. 

10. Zapisy §21 regulaminu dotyczące wadium stosuje się odpowiednio. 

Negocjacje z ogłoszeniem 

§ 25. 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem publikując ogłoszenie 
o zamówieniu w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

2. Do ogłoszenia o zamówieniu stosuje się odpowiednio przepisy §23 ust.4 Regulaminu, 
z zastrzeżeniem, że ogłoszenie w zakresie negocjacji z ogłoszeniem winno dodatkowo zawie-
rać: 

1) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-
twierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

2) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, 

3) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

4) informację o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jeżeli za-
mawiający przewiduje taką sytuację, 

5) informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem udziela-
nia zamówień przez LPEC S.A. wraz z informacją o miejscu publikacji lub udostępnienia 
regulaminu. 

3. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami 
dostarczane są wykonawcom na równych zasadach. 

4. W przypadku udzielenia zamówienia sektorowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem zamawia-
jący wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów. 

5. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków, również te dokumenty. 

6. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach speł-
niania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnio-
ski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, 
nie mniejszej niż 3. 

8. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 
określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy otrzymali 
najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do negocjacji trak-
tuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 
określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców speł-
niających te warunki. 

10. Zamawiający prowadzi negocjacje w szczególności dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, 
warunków jego realizacji, warunków umowy. 

11. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może ujawnić bez zgody 
drugiej strony informacji technicznych i handlowych objętych negocjacjami. 

12. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert. 

13. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o: 

1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert, 

2) obowiązku wniesienia wadium, 
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3) terminie związania ofertą. 

14. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przy-
gotowania i złożenia oferty. 

15. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje Specyfikację Warunków 
Zamówienia sporządzoną jak dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

16. Zapisy §21 regulaminu dotyczące wadium stosuje się odpowiednio. 

Zamówienie z wolnej ręki 

§ 26. 

1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb postępowania, w którym zamawiający udziela zamówienia po 

przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą. 

2. W przypadku udzielania zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający sporzą-

dza zaproszenie do negocjacji.  

3. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do prze-
prowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzo-
ne do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, istotne postanowienia umowy lub wzór 
umowy. Przepisów §5 ust. 7-11 nie stosuje się. 

4. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzany jest protokół. 

5. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wyko-

nawcę: 

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepi-

sów, 

c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, 

2) wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów 

określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, 

3) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej 

jedno prowadzone było w trybie podstawowym, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 

odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne 

warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, 

4) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych za-

mówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym które nie przekraczają 

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wy-

konania, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niezawinionej, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosz-

tów, 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia do-

datkowego, 

5) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w 

związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo 

upadłościowym, 

6) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami, 

możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych, 
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7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotych-

czasowemu wykonawcy dostaw zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 

50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli 

zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach 

technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże 

trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłosze-

niem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla za-

mówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. 

8) wystąpiła awarii, której usunięcie jest konieczne w trybie pilnym i przekracza możliwości re-

alizacji przez własne służby, a nie jest możliwe udzielenie zamówienia na podstawie umo-

wy ramowej lub innej zawartej umowy; 

9) w sytuacji opisanej w § 22 ust. 4 pkt.2 Regulaminu; 

10) udziela się zamówienia dotyczącego działalności sektorowej opisanej w § 3 ust. 2 Regula-

minu. 

6. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia wykonawca składa oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Negocjacje z jednym wykonawcą 

§ 27. 

1. Negocjacje z jednym wykonawcą to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udzie-
la zamówienia wykonawcy po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji mających na celu 
ustalenie warunków współpracy stron. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, jeżeli: 

1) przedmiotem zamówienia są usługi istotne ze względu na swój charakter dla działalności 
Spółki, 

2) dotychczasowa współpraca z wykonawcą układała się nienagannie, co zostało potwier-
dzone opinią kierownika komórki merytorycznej oraz poprzedzona rozpoznaniem i analizą 
rynku. 

3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji z jednym wykonawcą poprzez skie-
rowanie do Wykonawcy zaproszenia do negocjacji, zgodnie z trybem §25 ust. 10. 

4. Zamawiający wyznacza termin negocjacji z uwzględnieniem czasu niezbędnego do odpo-
wiedniego przygotowania stron do ich przeprowadzenia. 

5. W trakcie negocjacji strony uzgadniają wszelkie warunki dotyczące współpracy stron, po czym 
Zamawiający zaprasza wykonawcę do złożenia oferty cenowej dotyczącej przedmiotu zamó-
wienia, który wcześniej podlegał negocjacjom. 

6. Z przeprowadzonego postępowania sporządzany jest protokół postępowania. 

Zapytanie ofertowe 

§ 28. 

1. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie 
o cenę do wytypowanych przez siebie wykonawców zarówno z RKD i/lub wykonawców pozy-
skanych inną drogą i zaprasza ich do składania ofert. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. 

3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego, zapraszając do składa-
nia ofert taką liczbę wykonawców, która zapewnia konkurencję, nie mniej niż do 3 i przekazuje 
im niezbędną do przeprowadzenia postępowania dokumentację. 
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4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przy-
gotowania i złożenia wymaganych dokumentów. 

5. Postępowanie może być prowadzone w formie pisemnej lub z wykorzystaniem poczty elektro-
nicznej. 

6. Z przeprowadzonego postępowania sporządzany jest protokół postępowania. 

Zakup bezpośredni 

§ 29. 

1. Zakup bezpośredni to tryb udzielania zamówienia, w którym Zamawiający udziela Wykonawcy 
zamówienia (na podstawie zlecenia/zamówienia) na dostawy lub usługi, jeżeli wartość 
zamówienia nie przekracza netto 30 000 zł.  

2. Zakupu bezpośredniego dokonuje się na podstawie: 

1) oferty uzyskanej podczas przeprowadzania rozeznania rynku, 

2) informacji pozyskanych ze stron internetowych Wykonawców, 

3) aktualnych cenników pozyskanych bezpośrednio od Wykonawców, 

4) aktualnych katalogów wyrobów Wykonawców, 

5) ofert zebranych w inny sposób w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, 

6) aktualnych informacji o cenach posiadanych przez Zamawiającego uzyskanych w inny 
sposób, nie starszych niż 6 miesięcy, 

7) dokonywania zamówienia u dotychczasowego Wykonawcy, jeśli jakość dotychczasowych 
dostaw lub usług była należyta i spełniała wymogi Zamawiającego.   

3. Zamawiający przeprowadza postępowanie w trybie zakupu bezpośredniego zestawiając oferty 

lub znane ceny i dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ceny. Zamawiający może 

pozyskać co najmniej dwie oferty lub ceny, chyba że liczba dostępnych Wykonawców jest 

mniejsza, albo pozyskana oferta mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 

albo w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 7, wówczas Zamawiający sporządza 

zamówienie/zlecenie i dokonuje zamówienia dostawy lub usługi.  

4. W tym trybie nie ma obowiązku sporządzania odrębnej umowy w formie pisemnej, umowa 

może zostać zastąpiona zleceniem/zamówieniem określającym istotne postanowienia 

zamówienia.  

5. Z przeprowadzonego postępowania sporządzana jest notatka służbowa. 

 

ROZDZIAŁ V – UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ 

Umowa ramowa 

§ 30. 

1. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania w jednym 
z trybów podstawowych. 

2. Zamawiający umowę ramową zawiera z co najmniej 3 wykonawcami na okres nie dłuższy niż 
4 lata. 

3. Zamawiający udziela zamówienia którego przedmiot jest objęty umową ramową wykonawcom, 
zapraszając ich do składania ofert. 

4. Udzielając zamówienia, zamawiający może dokonać zmiany warunków zamówienia 
w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli zmiana ta nie jest istotna. 

5. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 3, nie może być mniej korzystna 
od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 
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Umowa o udzielenie zamówienia 

§ 31. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu wybranemu w toku po-
stępowania wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą, a w przypadku zamówień o których mowa w § 2 ust.1.pkt.1 po upły-
wie 3 dni od daty zawiadomienia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zamawiający do-
puszcza zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem, że uzyska pi-
semną zgodę wykonawcy.  

2. W trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający zawiera umowę po obustronnym zaakcepto-
waniu protokołu z negocjacji. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za-
mawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowa-
dzania ich ponownej oceny. 

4. Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ko-
deks cywilny. 

5. Umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

6. Umowy w sprawie udzielenia zamówienia zawierane są na czas określony, nie dłuższy niż do 
4 lat od dnia zawarcia umowy. 

7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ oraz określił warunki takiej 
zmiany. 

8. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości od 1 do 10% ceny całkowitej podanej w umowie.  

9. Zabezpieczenie stanowi gwarancję prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz służy do 
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, m.in. kar 
umownych oraz rękojmi za wady wykonanych robót lub zamontowanego materiału. 

10. Zabezpieczenie może być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w jednej lub w kilku 
formach: 

1) w pieniądzu, 

2) w poręczeniach bankowych, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trak-
cie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.11. Zmiana formy zabezpiecze-
nia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kości. 

12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na opro-
centowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pienią-
dzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-
chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

14. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwróco-
ne wykonawcy w następujących terminach: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 



Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. 

Strona 21 z 22 

15. W przypadku, kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad 
lub jest w trakcie usuwania tych wad, zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy, do czasu usunięcia tych wad. 

16. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własno-
ścią zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

17. W razie stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności w realizacji umowy, w obszarze ilo-
ściowym oraz jakościowym, zamawiający sporządza stosowny protokół reklamacyjny. W pro-
tokole zamawiający opisuje stwierdzone niezgodności w realizacji umowy lub zlecenia 
i przekazuje dokument celem ich usunięcia do wykonawcy. Brak zwrotu protokołu reklamacyj-
nego będzie traktowany przez zamawiającego jako uznanie zasadności reklamacji. Szczegóły 
postępowania reklamacyjnego zostaną opisane w umowie lub zleceniu. 

18. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za-
mawiający może odstąpić od umowy w terminie: 

1) 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, jeżeli umowa dotyczy robot bu-
dowlanych a także w przypadku usług, których termin świadczenia jest dłuższy niż 3 mie-
siące, 

2) 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, jeżeli umowa dotyczy dostaw 
materiałów i urządzeń oraz także w przypadku usług, których termin świadczenia nie 
przekracza 3 miesięcy, 

3) 14 dni od powzięcia wiadomości, że wykonawca świadczy usługi i wykonuje roboty bu-
dowlane niezgodnie z umową. 

ROZDZIAŁ VI – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

§ 32. 

1. W przypadku udzielania zamówień sektorowych, określonych w § 2 ust.1.pkt.1, środki ochrony 
prawnej przysługują wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszego Rozdziału. 

2. Środkiem ochrony prawnej przewidzianym w niniejszym Regulaminie jest odwołanie wnoszo-
ne do kierownika zamawiającego. 

3. Odwołanie przysługuje wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego postano-
wień Regulaminu lub zaniechania czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie wnosi się do kierownika zamawiającego w terminie 3 dni, od dnia w którym wyko-
nawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wnie-
sienia odwołania. Odwołanie, aby zostało uznane za wniesione w terminie musi być przed 
upływem tego terminu doręczone do siedziby zamawiającego w wersji papierowej. 

6. Odwołanie winno zawierać co najmniej: 

1) oznaczenie postępowania, którego dotyczy, 

2) oznaczenie podmiotu odwołującego, 

3) zwięzłe określenie zarzutów, 

4) wskazanie działania lub zaniechania zamawiającego, o których mowa w ust.4 niniejszego 
paragrafu, a któremu wykonawca zarzuca nieprawidłowość, 

5) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania, 

6) żądanie odwołującego. 
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7. Odwołanie wniesione po terminie lub przez podmiot nieuprawniony lub nie spełniające wymo-
gów, o których mowa w ust.6 podlega odrzuceniu. Zamawiający informuje wykonawcę 
o odrzuceniu odwołania podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia. 

8. Na czynność odrzucenia odwołania z przyczyn, o których mowa w ust.7 dalsze środki ochrony 
prawnej nie przysługują. 

9. Przed rozstrzygnięciem odwołania kierownik zamawiającego przekazuje odwołanie celem za-
jęcia stanowiska: 

1) zespołowi oceniającemu lub osobie albo osobom, które zostały wyznaczone do przepro-
wadzenia postępowania, 

2) komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania, 

3) obsłudze prawnej zamawiającego. 

10. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający wystąpi do wykonawców pod rygorem wy-
kluczenia o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium al-
bo o wniesienie nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do za-
warcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie 
kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

11. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 5 dni od jego wniesienia. W przypadku, gdy 
do rozstrzygnięcia odwołania niezbędne jest pozyskanie dodatkowych wiadomości specjal-
nych, powołanie biegłych lub innych podmiotów, kierownik zamawiającego może przedłużyć 
termin rozstrzygnięcia odwołania, o czym powiadamia wykonawców biorących udział w postę-
powaniu odwoławczym. 

12. Rozstrzygnięcie odwołania przekazuje się odwołującemu. W przypadku uwzględnienia odwo-
łania zamawiający ponownie przeprowadza czynności objęte odwołaniem. Kierownik zama-
wiającego może wskazać wytyczne dotyczące przeprowadzenia powtórzonych czynności w 
związku z uwzględnieniem odwołania. 

13. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne i nie podlega dalszym środkom odwoławczym. 

 
ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 33. 

1. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 

2. Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. obowiązuje od daty jego za-
twierdzenia przez Zarząd Spółki. 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

Lublin, dn. .................................................... 


