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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Zakres stosowania 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady prowadzenia przez Zamawiającego 

postępowań o udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków europejskich 
w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ, do których nie ma 
zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych 

2. Udzielanie zamówienia w ramach projektu o którym mowa w ust. 1 następuje zgodnie z:  
a) ustawą Pzp – w przypadku zamówień sektorowych o wartości równej lub wyższej od 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp,  
b) niniejszym Regulaminem, w przypadku zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN 

netto i niższej od wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 
2 Pzp, 

c) Rozdziałem XIII niniejszego Regulaminu, w przypadku zamówień o wartości od 20 
tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Możliwe jest niestosowanie procedur, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) przy udzielaniu 
zamówień w następujących przypadkach: 

a) w wyniku przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające 
odrzuceniu, albo wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie 
spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, 

b) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego Wykonawcę z jednego 
z następujących powodów: 

i. brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, 
ii. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw 

własności intelektualnej. 
Wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub 
zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów 
zamówienia, 

c) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 
Wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 
artystycznej, 

d) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie 
można zachować terminów określonych § 10 ust. 1, 

e) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, wymagane jest 
natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych  
§ 10 ust. 1, 

f) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, z wyłączeniem 
zamówień obejmujących produkcję masową służącą osiągnieciu rentowności 
ekonomicznej lub pokryciu kosztów badań i rozwoju, 

g) Zamawiający udziela Wykonawcy wybranemu zgodnie z niniejszym Regulaminem 
zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie 
dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub 
rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana Wykonawcy prowadziłaby do nabycia 
materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby 
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 
użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w 
sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat, 
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h) Zamawiający udziela Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w 
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w 
dokumencie wszczynającym postępowanie zamówień na usługi lub roboty 
budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

i) przedmiotem zamówienia są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w 
związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym 
albo upadłościowym, 

j) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 
przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

4. Możliwe jest niestosowanie procedur, o których mowa w ust. 2 w przypadkach 
określonych w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy Pzp. Możliwość ta dotyczy jedynie 
podmiotów wskazanych w tym przepisie.  

5. Spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur określonych w ust. 3 i 4 
musi być uzasadnione na piśmie. 

6. W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w ust. 3 i 4, ma zastosowanie tryb 
zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w § 13. 

Rozdział II 
Definicje 

§ 2 
Objaśnienie pojęć 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Bazie Konkurencyjności – należy przez to rozumieć system informatyczny wskazany w 
komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju przeznaczony do zamieszczania 
ogłoszeń dla postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych w ramach projektów 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

2) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
178); 

3) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy 
ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, 
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 
leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 
rozmieszczenie lub instalację; 

4) eB2B – platforma zakupowa LPEC S.A.; 
5) Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Zarząd LPEC S.A.; 
6) kwocie wynikającej z obwieszczenia wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp - należy 

przez to rozumieć kwoty wynikające z aktualnie obowiązującego obwieszczenia 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych 
progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, zgodnie z 
którym na dzień przyjęcia Regulaminu wynoszą one: 
a) dla robót budowlanych -  5 350 000 euro, 
b) dla dostaw i usług sektorowych -  428 000 euro, 
c) konkursów -  428 000 euro. 
W przypadku zmiany powyższego aktu, lub zastąpienia go innym do czasu 
dostosowania Regulaminu stosuje się odpowiednie kwoty określone w nowym lub 
zmienionym akcie prawnym. 

7) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę: 
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu oraz kryteriów 

jakościowych, odnoszących się do przedmiotu zamówienia; 
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b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt, 
8) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z 

dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia; 
9) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z 

warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, odmienny niż określony 
przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia, 

10) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie 
wszczynane przez Zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia, kończące się 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia albo jego unieważnieniem, na podstawie 
niniejszego Regulaminu; 

11) progach unijnych – należy przez to rozumieć kwoty wartości zamówień, określone w 
przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 Pzp; 

12) Pzp lub ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019  r. - 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.); 

13) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień 
Wykonawcom w LPEC S.A. w Lublinie współfinansowanych ze środków europejskich 
w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ; 

14) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, 
w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 
z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", 
lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą 
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

15) SWZ – należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia określającą 
zasady i warunki udzielenia zamówienia, w szczególności wymagania formalne i 
prawne dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym: charakterystykę przedmiotu 
zamówienia, wymagania techniczno-jakościowe, terminy realizacji zamówienia, 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia; 

16) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku 
zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia; 

17) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a 
jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków 
dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w 
szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości; 

18) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami 
budowlanymi lub dostawami; 

19) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie 
usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia; 

20) wytyczne – należy przez to rozumieć „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
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Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” wydane przez Ministra Rozwoju i 
Finansów; 

21) Zamawiającym - należy przez to rozumieć LPEC S.A.; 
22) zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między 

zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego 
od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. 

2. Ilekroć w Regulaminie kwota podana jest w euro, do jej przeliczenia na złoty polski należy 
stosować kurs określony w aktualnie obowiązującym akcie wykonawczym. Na dzień 
przyjęcia niniejszego Regulaminu obowiązuje Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich 
równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych lub konkursów, które wynosi 4,2693 zł. W przypadku 
zmiany powyższego aktu, lub zastąpienia go innym do czasu dostosowania Regulaminu 
stosuje się odpowiednie kwoty określone w nowym lub zmienionym akcie prawnym. 

Rozdział III 
Zasady postępowania 

§ 3 
Tryby postępowania 

1. Podstawowym trybem udzielania zamówienia jest zapytanie ofertowe, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

2. Poza trybem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia w jednym 
z następujących trybów: 
1) negocjacje otwarte 
2) zamówienie z wolnej ręki 

3. Do zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto oraz w odniesieniu do 
których nie zachodzą przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki stosuje się 
postanowienia rozdziału § 29 Regulaminu. 

4. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielania zamówienia na daną 
część Zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, 
jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 50 000 PLN 
pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości 
zamówienia. 

§ 4 
Zasady i formy komunikacji 

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. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują z zachowaniem formy elektronicznej za 
pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (eB2B, adres strony internetowej: 
https://lpec.eb2b.com.pl). 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
5. Zamawiający wymaga, by oferta została złożona przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej tzn. za pośrednictwem strony internetowej lpec.eb2b.com.pl (platforma 
zakupowa LPEC S. A. - eB2B). 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty: 
a) w formie skanu oryginału dokumentu lub skanu dokumentu poświadczonego z 

zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, 

https://lpec.eb2b.com.pl/
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lub 
b) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione, 

c) w przypadku, gdy oferta jest podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać wymogi „Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 
910/2014 – od 1 lipca 2016 roku” 

d) w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający 
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 
oraz plików XAdES, 

§ 5 
Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający zawiera umowę wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta została wybrana 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

2. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określane są w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji 
poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia 
celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Wykonawców. 

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

6. Informację o sposobie dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 2, 
Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie 
do czynności prawnych musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z 
ofertą. 

9. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7 została wybrana, Zamawiający 
może, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, żądać przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów.  

10. Zamawiający może określić: 
a) szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców, o 

których mowa w ust. 7, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
ust. 3, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne, 
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b) warunki realizacji zamówienia przez Wykonawców, o których mowa w ust. 7, w 
inny sposób niż w przypadku pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to 
uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. 

11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli Zamawiający będzie wymagał jego wniesienia. 

12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów: 
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem (Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, nie wzywa do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał 
w ofercie dostęp do tych środków), 

b) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli 
lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu 
Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt a), 

c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie podstaw wykluczenia przez 
Zamawiającego, o których mowa w § 19 ust. 2 (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik do SWZ). 

§ 6 
Wykaz dokumentów i oświadczeń,  

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w tym 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego, 
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających 
posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z 
odrębnych przepisów, w szczególności: 

1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

2) w przypadku zamówienia na usługi: 
a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do 

rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do 
świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania; 

b) dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli 
członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych 
usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający 
może żądać następujących dokumentów: 

1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie 
sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z 
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badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania 
- za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres; 

2) oświadczenia Wykonawcy o rocznym przychodzie Wykonawcy lub o przychodzie 
Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem; 

4) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 3, 
wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób 
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 
może żądać następujących dokumentów: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;  

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami; 

4) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych 
przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-
badawczego Wykonawcy; 
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5) wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które 
Wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia; 

6) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności 
produkcyjnych lub zdolności technicznych Wykonawcy, a w razie konieczności także 
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli 
jakości, z których Wykonawca będzie korzystać - w przypadku gdy przedmiot 
zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze lub w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu; 

7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub 
kadry kierowniczej Wykonawcy; 

8) wykazu środków zarządzania środowiskowego, które Wykonawca będzie mógł 
zastosować w celu wykonania zamówienia; 

9) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz 
liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 

10) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

6. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 

1) o którym mowa w ust. 5 pkt 1), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie 
dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) o którym mowa w ust. 5 pkt 2), dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie 
dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie. 

8. W przypadku zamówień publicznych, które wiążą się z przetwarzaniem informacji 
niejawnych, wymagają do nich dostępu, ich wykorzystania lub je zawierają, zamawiający 
może żądać dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy do ochrony tych 
informacji i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, w 
szczególności odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, 
poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie 
ochrony informacji niejawnych. Dokumenty potwierdzające zdolność Wykonawcy do 
przetwarzania informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające z 
odpowiednich przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

12. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego, Zamawiający korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

15. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać w 
szczególności: 

1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, 
programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których 
autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie 
zamawiającego; 

2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z 
badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 
zamówienia; 

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym; 

4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 
spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli 
zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na 
odpowiednich seriach norm europejskich; 

5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 
spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego, jeżeli zamawiający wskazuje środki zarządzania 
środowiskowego, które Wykonawca będzie stosował podczas wykonywania 
zamówienia, odwołując się do unijnego systemu zarządzania środowiskiem i 
audytu (EMAS) lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na 
odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych opracowanych przez 
akredytowane jednostki. 

16. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 15, złożyć równoważne 
dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie 
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn 
niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w 
ust. 15, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub 
środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę 
środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub 
środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy 
mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 

17. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w Regulaminie oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

18. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 15, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
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ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. 

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

21. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 i 14, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

23. Zamawiający może żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone 
w niniejszym paragrafie, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez Wykonawców tych 
warunków. 

Rozdział IV 
Procedura przygotowawcza 

§ 7 
Ustalanie wartości zamówienia 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest zapotrzebowanie składane na wzorze formularza 
(F- 93). Każdy punkt zapotrzebowania, musi być obligatoryjnie wypełniony. W przypadku, 
gdy któryś z punktów nie ma zastosowania do danego zapotrzebowania należy wpisać: 
„nie dotyczy”.  W miejscu określonym na formularzu należy bezwzględnie zaznaczyć czy 
zakup dotyczy programu współfinansowanego ze środków UE. 

2. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 
1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia, 
3) szacunkową wartość zamówienia w złotych i euro, 
4) wskazanie źródła finansowania, 
5) informację o łącznej wartości zamówień tego rodzaju w danym roku budżetowym, 

ustalonej np. na podstawie Planu zamówień publicznych – w złotych i euro, 
6) proponowany sposób wyboru Wykonawcy. 

3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 
Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, 
z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. h). 
Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 
Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący 
zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy 
wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, 
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie, 
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego Wykonawcę. 

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów 
ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako 
łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest 
wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

4. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielnie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane. 
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§ 8 
Wadium 

1. Zamawiający może żądać, aby wraz z ofertą złożone zostało wadium. 
2. Kwotę wadium określa się w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. 
3. Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia  

w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części, ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 

pkt  2)-4), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w 
postaci elektronicznej. 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeżeli: 
1) upłynął termin związania ofertą; 
2) zawarto umowę; 
3) unieważniono postępowanie. 

9. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert albo którego oferta została odrzucona. 

10. Zamawiający zwraca wadium 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. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, 
występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w 
sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

§ 9 
Zasady udzielania wyjaśnień 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w 
ust. 1, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 1. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej 
bez ujawniania źródła zapytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert dokonać zmiany SWZ. Zmiana SWZ wiąże się z koniecznością niezwłocznego 
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powiadomienia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieszczeniem 
zmiany SWZ na platformie zakupowej. 

6. W przypadku, gdy zmiana SWZ wymaga wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny, zamieszczając na platformie 
zakupowej informacje o nowym terminie składania ofert. 

§ 10 
Termin składania ofert 

1. Termin na złożenie oferty w postępowaniach, o których mowa w § 3 ust. 1-2, wynosi nie 
mniej niż 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia dokumentu wszczynającego 
postępowanie – dotyczy dostaw, usług i robót budowlanych.  

2. Termin 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia 
dokumentu wszczynającego postępowanie i kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli 
koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin upływa 
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Rozdział V 
Zapytanie ofertowe 

§ 11 
1. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 

upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego zamieszczając 
ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej platformy zakupowej LPEC S. A. oraz 
poprzez umieszczenie na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
i http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/, a w przypadku gdy jest to wymagane, ogłoszenia 
wysyła się także do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

3. Niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówienia, Zamawiający zamieszcza SWZ 
na stronie internetowej https://lpec.eb2b.com.pl. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać co najmniej: 
1) nazwę i adres Zamawiającego, 
2) określenie trybu prowadzonego postępowania,  

3) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, 

4) miejsce i termin składania ofert, 
5) miejsce i termin otwarcia ofert, 
6) termin związania ofert, 
7) opis przedmiotu zamówienia oraz informację o możliwości składania ofert 

częściowych, o ile Zamawiający taką możliwość przewiduje, 
8) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania, 
9) kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu 
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,  

10) termin wykonania zamówienia, 
11) informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt h), 

ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile Zamawiający przewiduje 
udzielenie tego typu zamówień, 

12) wykaz dokumentów, jakie musi zawierać oferta, 
13) informację, że postepowanie prowadzone jest na zasadach określonych w 

Regulaminie. 
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera, co najmniej: 
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1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania; 

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia; 

3) tryb udzielenia zamówienia; 
4) opis przedmiotu zamówienia lub jego części, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych; 
5) termin wykonania zamówienia; 
6) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania,  
7) wykaz dokumentów, jakie musi zawierać oferta, 
8) termin związania ofertą 
9) wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

są wymagane; 
10) miejsce i termin składania ofert; 
11) miejsce i termin otwarcia ofert, 
12) wykaz dokumentów, jakie musi zawierać oferta, 
13) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert;  
14) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia, 
15) informację, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w 

Regulaminie. 
6. SWZ udostępniana jest wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa 

w ust. 3. 
Rozdział VI 

Negocjacje otwarte 
§ 12 

1. Negocjacje otwarte to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu, oferty wstępne w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne do negocjacji w celu 
ulepszenia treści ofert wstępnych, po zakończeniu których zaprasza Wykonawców do 
składania ofert ostatecznych.  

3. Zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji, o 
ile wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu, że zastrzega sobie taką możliwość. 

4. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji otwartych zamieszczając 
ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej platformy zakupowej LPEC S. A. (eB2B, 
adres strony internetowej: https://lpec.eb2b.com.pl) oraz poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
i http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/.  

5. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: 
1) nazwę i adres Zamawiającego, 
2) określenie trybu prowadzonego postępowania,  
3) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, 

4) informację na temat wadium (jeśli dotyczy), 
5) miejsce i termin składania ofert, 
6) miejsce i termin otwarcia ofert, 
7) termin związania ofert, 



Regulamin udzielania zamówień Wykonawcom przez  
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie 

współfinansowanych ze środków europejskich  
w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ 

 

Strona 16 z 28 

 

8) minimalne wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz warunki 
umowy w sprawie zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić 
wszystkie oferty oraz informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile 
Zamawiający taką możliwość przewiduje, 

9) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania,  

10) kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu 
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,  

11) termin wykonania zamówienia, 
12) wykaz dokumentów, jakie musi zawierać oferta wstępna, 
13) informację, że postepowanie prowadzone jest na zasadach określonych w 

Regulaminie. 
6. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji otwartych, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, 

potrzeb Zamawiającego; 
2) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub 

innowacyjne; 
3) zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na 

szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub 
uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z 
robotami budowlanymi, dostawami lub usługami; 

4) jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 
precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny 
technicznej, wspólnej specyfikacji technicznej lub referencji technicznej; 

5) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie zapytania ofertowego wszystkie 
oferty zostały odrzucone na podstawie § 19 ust. 1 lub Zamawiający unieważnił 
postępowanie na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2). 

7. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych oraz ofert ostatecznych, z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych 
dokumentów. 

8. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 
wstępne niepodlegające odrzuceniu. 

9. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu 
przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia. 

10. Negocjacje ofert nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz 
kryteriów oceny ofert i ich wag, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 

11. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody 
drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 
Zgoda, która nie wymienia konkretnych informacji, jest bezskuteczna. 

12. Po zakończeniu negocjacji zamawiający sporządza SWZ, która stanowi 
doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wyłącznie w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji. Zapis § 11 ust. 5 stosuje 
się odpowiednio. 

13. Zamawiający zaprasza Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania 
ofert ostatecznych. 

14. Zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera co najmniej informacje o: 
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

oraz stronę internetową prowadzonego postępowania; 
2) sposób i termin składania ofert ostatecznych oraz język lub języki, w jakich muszą 

one być sporządzone, oraz termin otwarcia ofert ostatecznych, 
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3) SWZ, stanowiącą załącznik do zaproszenia; 
15. Zapisy § 8 Regulaminu dotyczące wadium stosuje się odpowiednio. 

Rozdział VII 
Zamówienie z wolnej ręki 

§ 13 
1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb postępowania, w którym Zamawiający udziela 

zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym Wykonawcą, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem § 1 
ust. 6. 

2. W przypadku udzielania zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający 
sporządza zaproszenie do negocjacji. W postępowaniu nie sporządza się ogłoszenia o 
zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia. 

3. Zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej: 
1) nazwę (firmę) i adres Zamawiającego; 
2) określenie trybu zamówienia i podstawy jego zastosowania; 
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania 

ofert częściowych; 
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 
5) termin wykonania zamówienia; 
6) miejsce i termin negocjacji z Zamawiającym; 
7) inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla 

stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia, istotne postanowienia umowy lub wzór umowy. 

4. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzany jest protokół negocjacji. 
5 Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawca składa 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli Zamawiający tego 
wymagał, również dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

Rozdział VIII 
Aukcja elektroniczna 

§ 14 
1. W przypadku udzielania zamówienia w trybie, o którym mowa § 3 ust. 1 Zamawiający 

może w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzić aukcję elektroniczną. 
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 

oferty niepodlegające odrzuceniu.  
3. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcyjnej Aukcje Elektroniczne eB2B na 

stronie https://lpec.eb2b.com.pl 
4. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z formularzem ofertowym zostaną 

wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu 
Ofertowym. Wzór zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej stanowi 
załącznik do SWZ. 

5. Jedynym kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie cena brutto. Ceną 
wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będzie cena brutto 
zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie złożonej w terminie składania ofert. 

6. Podstawowy czas trwania aukcji wynosi 30 minut. Czas trwania aukcji może zostać 
wydłużony o czas ewentualnych dogrywek. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu 
ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji zostanie złożone postąpienie. W takim przypadku 
aukcja zostanie przedłużona o 5 minut od czasu zaakceptowania przez system 
postąpienia. 

7. W przypadku Wykonawców, którzy nie wezmą udziału w aukcji, ich ofertę ostateczną 
będzie stanowiła oferta złożona w terminie składania ofert 

8. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej wybierze najkorzystniejsza ofertę w 
oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ, z 
uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. 

https://lpec.eb2b.com.pl/
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Rozdział IX 
Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty 

§ 15 
Otwarcie ofert 

1. Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed 
upływem terminu ich otwarcia. 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. W przypadku awarii platformy zakupowej Zamawiającego, która powoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
§ 16 

Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin otwarcia 

ofert.  
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 1 następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

§ 17 
Badanie i ocena ofert 

1. Zamawiający bada złożone oferty pod względem ich zgodności z Regulaminem oraz 
ogłoszeniem o zamówieniu i SWZ. 

2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Zamawiający może 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać na podstawie złożonych wraz z ofertą 
dokumentów oraz po ewentualnym zastosowaniu wezwań na podstawie ust. 5 i 7, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu oraz nie podlega odrzuceniu na podstawie § 19 ust. 1 
Regulaminu, jeżeli taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w § 5 Regulaminu lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postepowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oryginału lub notarialnie potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, o ile prawo to nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest 
upoważniony. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one 
opatrzone przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie Wykonawcy: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
3) inne omyłki w treści oferty polegające na niezgodności treści oferty z 

postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, które nie powodują 
istotnych zmian w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
ofertę. 

§ 18 
Badanie oferty pod kątem rażąco niskiej ceny 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 
w szczególności w zakresie: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług 

albo związanych z realizacją robót budowlanych; 
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez Wykonawcę; 
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest 
realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% 

od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
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ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
Wykonawcy. 

4. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, 
który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz 
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

§ 19 
Odrzucenie oferty oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada SWZ, z zastrzeżeniem § 17 ust. 7 pkt 3) Regulaminu; 
2) została złożona po terminie składania ofert, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz w 

przypadku, gdy Wykonawca nie złożył w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego wyjaśnień, o których mowa w § 18 Regulaminu; 

5) Wykonawca nie spełnia warunków określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić na 
podstawie § 17 ust. 7; 

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
8) Wykonawca, mimo wezwania, nie uzupełnił we wskazanym terminie brakujących 

dokumentów; 
9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (co najmniej 3 dni od 

doręczenia zawiadomienia) nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa § 17 
ust. 7 pkt 3) Regulaminu; 

10) Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert lub na 
przedłużony okres związania ofertą wadium zostało wniesione w sposób 
nieprawidłowy albo Wykona nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób; 

12) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

13) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w 
przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia; 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające na celu wpływ lub mogące mieć wpływ 

na wynik prowadzonego postępowania; 
3) będącego osobą fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwo: 

a. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

b. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
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c. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

d. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

e. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
f. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

4) którego urzędujący członek organu zarządzającego, wspólnik spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3), 

5) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez odrzucenie oferty Wykonawcy, 

6) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 358), 

7) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady. 

§ 20 
Kryteria oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są 
formułowane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 

2. Kryteria oceny ofert muszą się odnosić do danego przedmiotu zamówienia, muszą być 
sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie.  

3. Kryteriami oceny ofert mogą być: 
a) cena lub koszt  
lub 
b) cena lub koszt oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w tym 

m.in.. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, 
aspekty społeczne, aspekty innowacyjne, koszty eksploatacji, serwis, termin 
wykonania zamówienia 

4. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego 
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

§ 21 
Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
uchyla się od podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
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mowa w § 22 Regulaminu lub została zastosowana procedura przewidziana w § 17 ust. 2 
Regulaminu. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 
najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej 
wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, o których mowa w ust. 6 pkt.1) 
upublicznia się w taki sposób, w jaki został upubliczniony dokument wszczynający 
postępowanie oraz wysyła się do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.  

6. Zawiadomienie o wyniku postępowania przekazywane Wykonawcom powinno zawierać 
co najmniej:  

1) nazwę wybranego Wykonawcy, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wskazanie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) wskazanie Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

§ 22 
Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 
najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie lub koszcie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

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

6) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

7) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia; 

8) wystąpiła utrata, bądź znaczne ograniczenie dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej, a Zamawiający nie może przeznaczyć  własnych środków lub zwiększyć 
dotychczasowej ich ilości na sfinansowanie zamówienia,. 

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

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
upublicznia w taki sposób, w jaki został upubliczniony dokument wszczynający 
postępowanie. 
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Rozdział X 
Protokół postępowania 

§ 23 
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza 
pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia (dalej zwany „protokołem”), 
zawierający co najmniej: 

1) informację o trybie udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym zastosowania trybu w przypadku zamówienia z wolnej ręki, 

2) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, 
3) wykaz ofert wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego, 
4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, o ile 

takie warunki były stawiane, 
5) informację o kryteriach oceny ofert i ich wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji 
poszczególnym Wykonawcom za spełnienie danego kryterium, 

6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru lub uzasadnienia prawnego 
i faktycznego unieważnienia postępowania, 

7) datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego 
8) następujące załączniki: 

a) potwierdzenie upublicznienia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, 

b) złożone oferty, 
c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności 
związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie 
oceny ofert, 

d) SWZ/zaproszenie do składania ofert, 
e) decyzja o powołaniu komisji przetargowej, 
f) korespondencja z Wykonawcami, 
g) oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców, 
h) umowa. 

Rozdział XI 
Umowa 

§ 24 
Umowa o udzielenie zamówienia 

1. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w Regulaminie następuje podpisanie 
umowy z Wykonawcą. W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych, postępowanie może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy. 
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 
jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu wybranemu w toku 
postępowania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą. W szczególnie uzasadnionych wypadkach 
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą, z 
zastrzeżeniem, że uzyska pisemną zgodę Wykonawcy.  

3. Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny oraz innych ustaw. 

4. Umowy w sprawie udzielenia zamówienia, których przedmiotem są świadczenia ciągłe 
lub okresowe zawierane są na czas określony, nie dłuższy niż do 4 lat od dnia zawarcia 
umowy. 
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§ 25 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie stanowi gwarancję prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz 
służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
m.in. kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

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

1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i/lub SWZ. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 26 
Umowa ramowa 

1. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując 
odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie zapytania ofertowego lub 
negocjacji otwartych. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową na okres nie dłuższy niż 8 lat, chyba że 
zachodzą wyjątkowe sytuacje uzasadnione przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową: 
1) Wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie 

ramowej, 
2) Wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: 

a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do 
Wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono 
wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw oraz 
warunki wyłonienia Wykonawców będących stroną umowy ramowej, którzy 
zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

b) zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji 
robót budowlanych, usług lub dostaw lub nie wszystkie warunki wyłonienia 
Wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej, 

c) w odniesieniu do niektórych zamówień zgodnie z lit. a, a w odniesieniu do innych 
zgodnie z lit. b, o ile taka możliwość została przez Zamawiającego przewidziana 
w ogłoszeniu o zamówieniu, w przypadku gdy umowa ramowa określa wszystkie 
warunki regulujące realizację robót budowlanych, usług lub dostaw. 

4. Zamawiający, udzielając zamówienia na podstawie umowy ramowej, nie może 
dokonywać istotnych zmian warunków zamówienia określonych w umowie ramowej, w 
szczególności w przypadku udzielania zamówienia na zasadach określonych w ust. 3 pkt 
1. 
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5. W przypadku udzielania zamówienia na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, 
Zamawiający, jeżeli dokonano zmiany umowy ramowej, może wezwać Wykonawcę 
będącego stroną umowy ramowej do uzupełnienia oferty, w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

6. Zamawiający w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy ramowej określa 
w specyfikacji warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji warunki na jakich 
będą udzielane zamówienia Wykonawcom, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub 
dostawy w przypadku, o którym w ust. 3 pkt 2 lit. a. 

7. Zamawiający określa w specyfikacji warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu 
dotyczących umowy ramowej kryteria wyboru, wskazujące które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi będą nabywane po ponownym poddaniu zamówienia procedurze 
konkurencyjnej lub bezpośrednio zgodnie z warunkami umowy ramowej w przypadku 
udzielania zamówienia na zasadach określonych w ust. 3 pkt 2 lit. c. W tych dokumentach 
określa się również, które warunki mogą być przedmiotem ponownego poddania 
zamówienia procedurze konkurencyjnej. 

8. Przepis ust. 3 pkt 2 lit. c stosuje się również do tych części umowy ramowej, dla których 
określono wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw, 
niezależnie od tego, czy w umowie ramowej określono wszystkie warunki dotyczące 
realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw dla pozostałych części tej umowy. 

9. W przypadku zaproszenia Wykonawców będących stronami umowy ramowej do 
składania ofert, Zamawiający udziela zamówień na podstawie umowy ramowej w oparciu 
o obiektywne zasady i kryteria, które mogą obejmować ponowne poddanie zamówienia 
konkurencji między wykonawcami będącymi stroną zawartej umowy ramowej. 

10. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, nie 
może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia umowy ramowej. 

11. Do zamówień objętych umową ramowa, Zamawiający nie żąda od Wykonawców 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

§ 27 
Zmiana umowy 

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian (patrz ust. 2) postanowień zawartej 
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
chyba, że: 

a) Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 
szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i 
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;, 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie, 

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
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ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

d) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Wykonawca: 
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a), 
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy, 

iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego podwykonawców, 

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian wraz z 
wartością umowy podstawowej jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku 
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty 
budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 

2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do 
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy 
i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, 
które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym 
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty 
innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy korzyść Wykonawcy w 
sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza 
zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu 
Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w 
przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 lit. d). 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie: 
1) 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, jeżeli umowa dotyczy robot 

budowlanych a także w przypadku usług, których termin świadczenia jest dłuższy 
niż 3 miesiące, 

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 
budowlane niezgodnie z umową. 

4. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-3 podlega unieważnieniu. Na 
miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą 
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

Rozdział XII 
Środki ochrony prawnej 

§ 28 
Skarga 

1. Środkiem ochrony prawnej przewidzianym w niniejszym Regulaminie jest skarga 
wnoszona do Kierownika Zamawiającego. 

2. Skarga przysługuje Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego postanowień Regulaminu lub zaniechania czynności przewidzianych 
niniejszym Regulaminem. 

3. Skarga przysługuje wyłącznie wobec: 
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1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Skargę wnosi się do Kierownika Zamawiającego w terminie 2 dni, od dnia w którym 
Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę wniesienia skargi. Skarga, aby została uznana za wniesioną w terminie musi 
być przed upływem tego terminu doręczona do siedziby Zamawiającego w wersji 
papierowej. 

5. Skargę winna wskazywać postepowanie, którego dotyczy oraz zawierać co najmniej: 
1) zwięzłe określenie zarzutów, 
2) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania, 
3) żądanie odwołującego. 

6. Skarga wniesiona po terminie lub przez podmiot nieuprawniony lub niespełniające 
wymogów, o których mowa w ust. 5 podlega odrzuceniu. Zamawiający informuje 
Wykonawcę o odrzuceniu skargi podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia. 

7. Na czynność odrzucenia skargi z przyczyn, o których mowa w ust. 6 dalsze środki 
ochrony prawnej nie przysługują. 

8. Kierownik Zamawiającego oddala, odrzuca lub uwzględnia skargę. W przypadku 
uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza zaskarżone czynności lub unieważnia 
postępowanie. 

9. Rozstrzygnięcie skargi przesyła się Wykonawcom, których ono bezpośrednio dotyczy. 
Rozdział XIII 

Zasady udzielania zamówień o wartości  
od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto 

§ 29 
Procedura udzielania zamówień 

1. Procedurę udzielenia zamówień, w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto 
do 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający dokonuje 
poprzez rozeznanie rynku, w celu potwierdzenia, że dana usługa, dostawa lub robota 
budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to 
w szczególności: 

- wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego 
wraz z otrzymanymi ofertami;  
Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Jeżeli w odpowiedzi na 
zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego zapytanie ofertowe złożona 
zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę 
pochodzącą z innego źródła (np. jednej z pozostałych wskazanych w ust. 2 możliwości). 
Lub: 
- potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 
Wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców 
danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. 
Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Wymóg będzie spełniony, gdy 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty. 
W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania 
zapytania do potencjalnych Wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest 
przedstawienie np. wydruków stron internetowych (co najmniej dwóch) z opisem 
towaru/usługi i ceną lub wydruków maili (co najmniej dwóch) z informacją na temat ceny 
za określony towar/usługę, albo innego dokumentu (tj. dokumentu świadczącego o 
istnieniu co najmniej dwóch ofert). 

3. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: 
pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty 
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lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej 
przesłanej przez Wykonawców z własnej inicjatywy.  

4. Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało 
wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Oferta (wydruk) niezgodna z 
zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.  

5. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi 
Wykonawcami nie jest uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku. 

6. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, należy wykazać 
okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania 
rynku.   

7. Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia 
kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż  5 
pracowników Zamawiającego. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości 
na zlecenie beneficjenta lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników beneficjenta) 
są objęte wymogiem rozeznania rynku. 

8. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zawarcie 
pisemnej umowy z Wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest 
potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument 
księgowy o równoważnej wartości dowodowej.  

9. Przeprowadzenie procedury rozeznania rynku zamawiający utrwala w postaci pisemnej. 
Rozdział XIV 

Postanowienia końcowe 
§ 30 

1. Regulamin udzielania zamówień Wykonawcom przez LPEC S.A. w Lublinie 
współfinansowanych ze środków UE w ramach POIiŚ obowiązuje od daty jego 
zatwierdzenia przez Zarząd Spółki. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają wytyczne 
oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 
ZATWIERDZAM: 
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