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ART. 1. Definicje i skróty  

Następujące pojęcia użyte w Regulaminie mają poniższe znaczenie:  

a) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy w rozumieniu Porozumienia o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym (Dz. U. UE z dnia 3 stycznia 1994 r. z późn. zm.); 

b) Inicjator postępowania - komórka organizacyjna Spółki merytorycznie odpowiedzialna za 

przedmiot zamówienia i zgłaszająca Zapotrzebowanie na przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie zamówienia reprezentowana przez kierującego komórką organizacyjną Spółki 

c) Komórka organizacyjna - jednostka organizacyjna wyodrębniona w obowiązującym w 

Spółce regulaminie organizacyjnym, podległa bezpośrednio Zarządowi; 

d) Komisja przetargowa - zespół powołany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia;  

e) Najkorzystniejsza oferta - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo oferta z najniższą ceną; 

f) Rażąco niska cena - cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych 

dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej (cena odbiegająca w istotny sposób od 

wartości zamówienia lub cen w innych ofertach);  

g) Regulamin - niniejszy „Regulamin udzielania zamówień w Śląskim Centrum Naukowo – 

Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.”; 

h) Roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 

i) SIWZ -specyfikacja istotnych warunków zamówienia;  

j) Specyfikacja przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw  

lub usług;  

k) Spółka – Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.; 

l) Usługi -wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; 

m) Ustawa - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. 

nr 19 poz. 177 z późn. zm.);  

n) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna alba jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia; 

o) Zamawiający - Spółka; 

p) Zamówienie – odpłatne umowy zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 

q) Zapotrzebowanie - dokument przygotowany przez Inicjatora postępowania, rozpoczynający 

czynności przygotowania postępowania, sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu.  



str. 4 
 

ART. 2. Zastosowanie Regulaminu  

1) Regulamin określa obowiązujące w Spółce zasady, tryby i formę udzielania zamówień na 

dostawy, usługi i roboty budowlane finansowane przez Spółkę.  

2) Regulaminu nie stosuje sią do: 

a) zamówień, w stosunku do których obowiązują odrębne procedury; 

b) zamówień o wartości do kwoty 20.000 zł netto; 

c) zamówień, którym nadano klauzulę tajne lub ściśle tajne zgodnie z przepisami o 

ochronie informacji niejawnych lub jeżeli wymaga tego istotny interes Spółki;  

ART. 3. Ogólne zasady udzielania zamówień  

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi sią w języku polskim. 

2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodą na złożenie wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także na złożenie 

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w języku angielskim.  

3) W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie zamówienia w języku 

angielskim. SIWZ winien wówczas zostać sporządzony równolegle w języku polskim. 

4) Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z 

wyborem Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną. Informacja o wyborze sposobu 

porozumiewania sią zawarta jest w ogłoszeniu, zaproszeniu do negocjacji lub SIWZ. 

5) W przypadku wyboru formy pisemnej porozumiewania sią dopuszczalne jest pomocnicze 

wskazanie drogi elektronicznej. Wnioski, oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za 

pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez 

przekazującego.  

6) W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej, 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wniosku, oświadczenia lub zawiadomienia.  

ART. 4. Zarząd Spółki 

1) Zarząd Spółki z zastrzeżeniem pkt. 3, realizuje następujące czynności:  

a) podejmuje decyzję o rozpoczęciu postępowania, 

b) zatwierdza Zapotrzebowanie,  

c) zatwierdza wynik postępowania lub jego unieważnienie, 

d) akceptuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. 

2) W przypadku, gdy po zatwierdzeniu Zapotrzebowania wraz z załącznikami zaistnieje 

konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zaakceptowanych dokumentów, 

Inicjator postępowania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji zmian przez Zarząd.  
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ART. 5. Wartość zamówienia  

1) Wartością zamówienia jest szacunkowa wartość netto zamówienia (bez podatku VAT), 

ustalona przez Inicjatora postępowania.  

2) Szacunkową wartość zamówienia należy podać w złotych.  

3) Przy ustalaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość zamówień uzupełniających, 

jeżeli jest przewidywane udzielenie zamówień uzupełniających. 

4) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza sią możliwość składania ofert 

częściowych albo udzielane jest zamówienie w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość 

poszczególnych części zamówienia.  

5) Wartość zamówienia na roboty budowlane szacuje sią na podstawie:  

a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

robot budowlanych; 

b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem 

zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych.  

6) Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość 

dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez Zamawiającego 

do dyspozycji Wykonawcy.  

7) Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 

jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 

a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, 

z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz 

prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, albo 

b) których Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po 

pierwszej usłudze lub dostawie. 

8) Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się 

okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu. 

9) Wartość zamówienia na usługi lub dostawy oraz roboty budowlane można szacować w 

oparciu o: 

a) wartości historyczne dotyczące kosztów podobnych zamówień, na podstawie analizy 

danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia, lub 

b) informacje rynkowe zebrane na podstawie: 

(i) odpowiedzi na zapytania, zebrane od potencjalnych dostawców lub Wykonawców, 
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(ii) analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki), 

(iii) innych danych na temat kształtowania się cen na rynku. 

10) Jeżeli zamówienia udziela się na czas: 

a) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 

miesięcy wykonywania zamówienia; 

b) oznaczony: 

(i) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z 

uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, 

(ii) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z 

uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, których 

przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu 

z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie 

zamówienia. 

11) Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością 

zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 

12) Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 

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

o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

13) Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 

dokonane ustalenie, należy przed wszczęciem postępowania dokonać zmiany wartości 

zamówienia. 

14) Podejmując działania mające na celu oszacowanie wartości zamówienia nie można 

wykonywać czynności, które mogłyby naruszać zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania Wykonawców. 

15) Za szacowanie wartości zamówienia odpowiedzialny jest Inicjator postępowania. 

16) Inicjator postępowania ma obowiązek udokumentowania sposobu i zasad obliczenia 

wartości zamówienia. Stosowny dokument winien zawierać w szczególności: 

a) datę sporządzenia szacunku, 

b) wybór sposobu określenia wartości szacunkowej, 

c) dane, na podstawie których wykonano oszacowania, 

d) wskazanie osób dokonujących oszacowania oraz ich podpisy. 

ART. 6. Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

1) Dla rozpoczęcia postępowania niezbędne jest przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie 

Zapotrzebowania na przeprowadzenie zamówienia. 
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2) Zapotrzebowanie przygotowuje Inicjator postępowania. W Zapotrzebowaniu podaje się 

informacje zgodnie ze wzorem Zapotrzebowania, stanowiącym załącznik 1 do Regulaminu. 

3) Inicjator postępowania jest zobowiązany załączyć do Zapotrzebowania SIWZ zawierającą: 

a) wymagania formalne, 

b) opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wytyczne wskazane w art. 8.2, 

c) projekt umowy lub istotne postanowienia umowy parafowane przez prawnika. 

4) SIWZ wymaga parafowania przez Inicjatora postępowania lub upoważnioną przez niego 

osobę. 

5) W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnej SIWZ, 

która po przeprowadzeniu negocjacji może ulec doprecyzowaniu. W przypadku 

zastosowania trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z 

ogłoszeniem, Inicjator postępowania zobowiązany jest załączyć do zapotrzebowania 

dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. 

6) Za sprawdzenie pod względem formalnoprawnym projektu umowy / istotnych postanowień 

umowy odpowiedzialna jest komórka organizacyjna właściwa do obsługi Zarządu. 

7) Zapotrzebowanie podpisane przez Inicjatora postępowania zostaje przekazane Zarządowi do 

zatwierdzenia,  

8) Postępowanie o udzielenie zamówienia uważa się za rozpoczęte w chwili zatwierdzenia 

Zapotrzebowania przez Zarząd 

9) Wraz z zatwierdzeniem Zapotrzebowania Zarząd powołuje Komisję przetargową. 

Organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków Komisji przetargowej określa 

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

10) Komisja przetargowa jest powoływana dla każdego postępowania, do którego stosuje się 

Regulamin. 

11) Wszczęcie postępowania następuje odpowiednio do trybu udzielania zamówienia - w chwili 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej lub przekazania 

Wykonawcom zaproszenia do negocjacji albo do składania ofert. 

ART. 7. Tryby udzielania zamówień 

Art. 7.1.Postanowienia ogólne 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia może być prowadzone w jednym z poniższych 

trybów: 

a) przetargu nieograniczonego, 

b) przetargu ograniczonego, 

c) negocjacji z ogłoszeniem, 
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d) negocjacji bez ogłoszenia, 

e) zamówienia z wolnej ręki, 

f) zapytania ofertowego, 

g) dialogu konkurencyjnego. 

2) Podstawowymi trybami do udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony oraz 

przetarg ograniczony, które mogą znaleźć zastosowanie zawsze, bez zaistnienia 

jakichkolwiek dodatkowych przesłanek. Pozostałe tryby mogą zostać zastosowane 

wyłącznie w przypadku, gdy ziszczą się przesłanki ich zastosowania oznaczone w treści 

niniejszego Regulaminu  

3) W postępowaniach określonych w art. 7.1 pkt 1), z wyłączeniem postępowań prowadzonych 

w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie po 

złożeniu ofert i przed rozstrzygnięciem postępowania, do przeprowadzenia negocjacji 

zaoferowanej ceny z Wykonawcą, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego 

oferta jest ważna i zgodnie z przyjętymi w danym postępowaniu kryteriami oceny ofert, 

najkorzystniejsza. Prowadzone negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany warunków 

realizacji zamówienia oraz jego zakresu, w tym skutkować utratą przez ofertę Wykonawcy 

cechy oferty najkorzystniejszej z przyjętymi w danym postępowaniu kryteriami oceny ofert. 

4) Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może 

poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w 

szczególności może przeprowadzić konsultacje rynkowe, zwracając się do ekspertów i/lub 

wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub określenia warunków umowy. Konsultacje rynkowe prowadzi się w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych 

wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zamawiający zobowiązany jest 

skierować zaproszenie do konsultacji rynkowych do co najmniej trzech podmiotów.  

 

Art. 7.2. Postanowienia szczegółowe 

Art. 7.2.1. Przetarg nieograniczony 

1) Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 

publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

Wykonawcy.  

2) Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego poprzez: 

a) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ - na stronie internetowej Spółki 

b) wysłanie informacji o zamiarze udzielania zamówieniu do minimum trzech podmiotów 

potencjalnie zainteresowanych realizacją zamówienia; informację tą należy przesłać w 

formie elektronicznej na adres mailowy potencjalnego Wykonawcy lub listownie w 

formie pisemnej na adres pocztowy potencjalnego Wykonawcy.    

3) Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: 
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a) nazwę i adres Zamawiającego: 

b) określenie trybu zamówienia; 

c) określenie przedmiotu zamówienia; 

d) wymagany termin realizacji zamówienia; 

e) informacje o miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert; 

f) inne istotne informacje dotyczące postępowania. 

Art. 7.2.2. Przetarg ograniczony 

1) Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 

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 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

ograniczonego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Spółki; 

3) Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: 

a) nazwę i adres Zamawiającego; 

b) określenie trybu zamówienia; 

c) określenie przedmiotu zamówienia; 

d) wymagany termin realizacji zamówienia; 

e) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków; 

f) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

g) maksymalną liczbę Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert; 

h) informacje o miejscu i terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

i) inne istotne informacje dotyczące postępowania. 

4) Informacja o ogłoszeniu zawiera co najmniej informacje określone w pkt 3 lit. a -coraz adres 

strony internetowej, na której umieszczono pełną wersję ogłoszenia. 

5) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. 

6) Po dokonaniu oceny wniosków Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców 

spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu o 

zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5. Dopuszcza się odstępstwo od 

powyższej reguły i zaproszenie do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających 

warunki udziału w postępowaniu. 
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7) Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest większa niż 

określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy 

otrzymali najwyższą ocenę spełnienia tych warunków. 

8) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza 

niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert 

wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 

9) O wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach 

spełnienia tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy 

złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

10) Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje Wykonawcom SIWZ. 

11) Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy zaproszeni do składania ofert przez 

Zamawiającego. 

Art. 7.2.3. Negocjacje z ogłoszeniem 

1) Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym 

ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający ocenia wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu i zaprasza Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu, do 

negocjacji, z zastrzeżeniem pkt. 10, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 

2) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi 

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a. rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich 

dostosowania, potrzeb zamawiającego; 

b. roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe 

lub innowacyjne; 

c. 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; 

d. jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w 

wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy 

lub referencji technicznej; 

e. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 

nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na 

podstawie art. 10.3 pkt 8 Regulaminu lub Zamawiający unieważnił 

postępowanie na podstawie art. 10.5 Regulaminu. 

3) Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem stosuje się przepisy art. 7.2.2. 

pkt 2-4. 

4) O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach 

spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy 

złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
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5) Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, 

nie mniejszej niż 5. 

6) 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. 

7) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza 

niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich Wykonawców 

spełniających te warunki. 

8) Zamawiający może przed zaproszeniem Wykonawców do negocjacji poprosić 

Wykonawców o złożenie oferty wstępnej. 

9) Wraz z zaproszeniem do negocjacji lub do składania ofert wstępnych Zamawiający 

przekazuje SIWZ. 

10) Jeżeli Zamawiający wymagał złożenia ofert wstępnych, zaprasza do negocjacji wszystkich 

Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. 

11) Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia lub warunków umowy a także kryteriów oceny ofert w przypadku 

złożenia ofert wstępnych. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także 

dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane Wykonawcom na równych zasadach. 

12) Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić SIWZ. 

13) W przypadku gdy Zamawiający dokonał zmian, o których mowa w pkt 13, wraz z 

zaproszeniem do składania ofert przekazuje Wykonawcom zmodyfikowaną SIWZ. 

14) Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do 

składania ofert. 

15) Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej informacje o: 

a) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert; 

b) obowiązku wniesienia wadium - jeżeli jest ono wymagane; 

c) terminie związania ofertą. 

16)  Wykonawca składa ofertę, która może zawierać nowe propozycje w zakresie treści oferty 

podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego 

w zaproszeniu do negocjacji. Oferta nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów 

oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta wstępna złożona w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta wstępna przestaje wiązać wykonawcę w 

zakresie, w jakim złoży on ofertę zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach 

każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta, która 

jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w 

zaproszeniu do negocjacji niż oferta wstępna złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu, podlega odrzuceniu. 
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Art. 7.2.4. Negocjacje bez ogłoszenia 

1) Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający negocjuje 

warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie Wykonawcami, a następnie 

zaprasza ich do składania ofert. 

2) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi 

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 

nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie 

art.10.2 pkt 1 Regulaminu albo nie zostały złożone żadne oferty albo 

wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 10.3 pkt 8 Regulaminu, 

b. przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w 

celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które 

nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej, służącej 

osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju; 

c. 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 dla przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 

3) Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując 

wybranym przez siebie Wykonawcom zaproszenie do negocjacji wraz z SIWZ. 

4) Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej: 

a) nazwę (firmę) i adres Zamawiającego; 

b) termin wykonania zamówienia; 

c) miejsce i termin negocjacji z Zamawiającym; 

d) krótki opis przedmiotu zamówienia. 

5) Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, 

nie mniejszej niż 3 chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba 

Wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza. 

6) Zapraszając do składania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia 

wadium. 

7) Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub zmodyfikować SIWZ. 

8) W przypadku gdy Zamawiający dokonał zmian, o których mowa w pkt 6, wraz z 

zaproszeniem do składania ofert przekazuje zmodyfikowaną SIWZ. 

9) Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 7.2.3. pkt 12, 15 i 16 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 7.2.5. Zamówienie z wolnej ręki 

1) Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela 

zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. 

2) Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki powinien być poprzedzony szczegółową analizą 

przesłanek jego zastosowania, w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów 

ekonomicznych. 

3) Tryb zamówienia z wolnej ręki może być zastosowany wówczas, gdy zachodzi jedna z 

następujących przesłanek: 

a) udzielane jest zamówienie uzupełniające lub dodatkowe dotychczasowemu 

Wykonawcy zamówienia podstawowego ze względu na konieczność zachowania tych 

samych norm, parametrów i standardów, a wartość zamówienia uzupełniającego lub 

dodatkowego nie przekracza: 

(i) 50% wartości zamówienia podstawowego jeżeli zamówienie uzupełniające lub 

dodatkowe udzielane jest w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, 

(ii) 20% wartości zamówienia podstawowego jeżeli zamówienie uzupełniające lub 

dodatkowe udzielane jest w okresie powyżej 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego; 

b) zamówienie dotyczy doradztwa, przeprowadzenia badań, eksperymentu lub 

sporządzenia opinii bądź ekspertyzy specjalistycznej, opracowania studiów 

uwarunkowań i analiz, opinii prawnej itp.; 

c) szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można uzyskać tylko od 

jednego Wykonawcy; 

d) przyczyny organizacyjne lub techniczne, o obiektywnym charakterze powodują, że 

zamówienie może być wykonane w określonym miejscu i czasie, tylko przez jednego 

Wykonawcę; 

e) istnieje pilna potrzeba wykonania zamówienia w sytuacji, której wcześniej nie można 

było przewidzieć, w tym m.in. zamówienia udzielanego na potrzeby usunięcia awarii; 

f) w poprzednio prowadzonym postępowaniu w innym trybie, nie wpłynęła żadna oferta 

lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

g) przedmiotem zamówienia są usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw 

gazowych, odbioru śmieci i odpadów oraz usługi telekomunikacyjne; 

h) zamówienie dotyczy modyfikacji (tzw. upgrade) oprogramowania komputerowego w 

ramach praw autorskich. 

4) Zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej określenie przedmiotu zamówienia oraz 

warunków jego realizacji, wskazanie miejsca i terminu negocjacji oraz inne elementy 

uzasadnione charakterem zamówienia. 
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5) Wykonawca zaproszony do negocjacji jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia 

Wykonawcy, że: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

zasobami ludzkimi zdolnymi do zrealizowania zamówienia, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie 

zamówienia, 

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7) Zamawiający wraz z zaproszeniem do negocjacji przekazuje Wykonawcy SIWZ, z 

zastrzeżeniem art. 8.1 pkt 2 i 4. 

Art. 7.2.6. Zapytanie ofertowe 

1) Zapytanie ofertowe jest trybem udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający kieruje do 

wybranych przez siebie Wykonawców zaproszenie do składania ofert. Inicjator 

postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców 

wraz z podaniem kryteriów jakimi kierowano się przy ich wyborze. 

2) Tryb zapytania ofertowego można zastosować, gdy ze względu na ograniczoną liczbę 

Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia nie jest celowe prowadzenie 

postępowania w trybie przetargowym. 

3) Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego, zapraszając do 

składania ofert taką liczbę Wykonawców, która zapewnia konkurencję, jednak nie mniejszą 

niż 3 i przekazuje im SIWZ. 

4) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu, możliwe jest zaproszenie do składania 

ofert mniejszą liczbę Wykonawców. 

5) Nie jest wskazane prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty. Dopuszcza się 

udzielanie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

Art. 7.2.7 Dialog konkurencyjny 

1) Dialog konkurencyjny jest trybem udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą 

składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z 

zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez 

nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert. 

2) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli 

zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, 

potrzeb zamawiającego; 

b) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub 

innowacyjne; 
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c) 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; 

d) jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 

precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy lub referencji 

technicznej; 

e) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego 

lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 10.3 pkt 8 Regulaminu lub 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 10.5 Regulaminu.  

3)  Zamawiający zapewnia na swojej stronie internetowej bezpłatny, pełny, bezpośredni i 

nieograniczony dostęp do opisu potrzeb i wymagań od dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.  

4) W celu ustalenia przez wykonawców potrzeb zamawiającego dotyczących charakteru i 

zakresu zamówienia oraz wymagań formalnych i proceduralnych prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań. 

Informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań formułuje się w sposób wystarczająco 

precyzyjny, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz 

podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

5) Zamawiający zaprasza jednocześnie do dialogu co najmniej trzech wykonawców, których 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, a w 

przypadku ustalenia kryteriów selekcji, zaprasza wykonawców, którzy spełniają te 

kryteria. 

6) W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż 3, Zamawiający może 

kontynuować postępowanie zapraszając do udziału w dialogu tych wykonawców albo 

unieważnić postępowanie. 

7) Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić rozwiązanie lub 

rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. 

8) O zakończeniu dialogu zamawiający jednocześnie informuje wszystkich pozostałych, 

uczestniczących w dialogu wykonawców.  

9) Po zakończeniu dialogu zamawiający sporządza SWZ, która stanowi doprecyzowanie 

oraz uzupełnienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań, na podstawie 

rozwiązań przedstawionych podczas dialogu.  

10) Zamawiający zaprasza wszystkich wykonawców, którzy brali udział w dialogu, do 

składania ofert. 

11) Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o: 

a) miejscu i terminie składania i otwarcia ofert, 
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b) obowiązku wniesienia wadium – jeżeli jest ono wymagane; 

c) terminie związania ofertą. 

 

ART. 8. Przygotowane i przeprowadzenie postępowania 

Art. 8.1. Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania 

formalne 

1) SIWZ powinna zawierać, co najmniej: 

a) nazwę oraz adres Zamawiającego; 

b) tryb udzielenia zamówienia; 

c) krótki opis przedmiotu zamówienia; 

d) informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających; 

e) termin wykonania zamówienia; 

f) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków; 

g) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

h) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami; 

i) opis wymagań dotyczących wadium; 

j) wskazanie terminu związania ofertą; 

k) opis sposobu przygotowania ofert; 

l) informację o możliwości zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

m) wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert; 

n) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, jak również zapis 

o możliwości przeprowadzenia negocjacji w trybie art. 7.1 pkt 3; 

o) zapisy istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia na takich warunkach; 

p) zastrzeżenie, o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyn; 

q) zastrzeżenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia  

niniejszego Regulaminu i Kodeksu cywilnego. 
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2) W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, SIWZ nie zawiera informacji 

określonych w pkt 1 lit. f) oraz lit. g). 

3) W przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki Zamawiający może przekazać Wykonawcy 

wyłącznie zaproszenie do negocjacji zawierające stosowne informacje, nie przekazując 

SIWZ. 

Art. 8.2 Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych, 

jakościowych i funkcjonalnych, w razie potrzeby również za pomocą planów, rysunków lub 

projektów, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być 

wykonane w ramach zamówienia. 

2) Opisu przedmiotu zamówienia nie wolno określić w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję. Nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji określenie przedmiotu 

zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy 

dopuszczeniu możliwości składnia ofert równoważnych. Obowiązek udowodnienia 

spełnienia cech równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

3) W przypadku robót budowlanych opis przedmiotu zamówienia następuje za pomocą 

programu funkcjonalnego - użytkowego, w przypadku dostaw lub usług za pomocą 

specyfikacji przedmiotu zamówienia. 

Art. 8.3 Warunki udziału w postępowaniu 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków określonych 

w pkt. 1. 

3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc konsorcjum. W 

takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. W odniesieniu do konsorcjum stosuje się odpowiednio 

postanowienia Regulaminu dotyczące Wykonawcy. Wykonawcy tworzący konsorcjum, 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
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4) W przypadku określonym w pkt. 3 Zamawiający może żądać przedstawienia umowy 

regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w 

ramach konsorcjum (umowa konsorcjum). 

Art. 8.4. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, Zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

a) koncesji, zezwoleń lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności w zakresie objętym 

zamówieniem; 

b) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień  

2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Zamawiający, stosownie do przedmiotu zamówienia, może i żądać następujących 

dokumentów: 

a) jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi - informacji na temat 

przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu 

kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie;  

b) wykazu niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi 

dysponuje Wykonawca; 

c) wykazu osób i podmiotów, które będą realizowały zamówienie wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizowania zamówienia, a takie zakresu 

wykonywanych przez nich czynności; 

d) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, robot 

budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty wykonania i 

miejsca realizacji oraz wskazaniem zleceniodawców; 

e) wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostaw lub usług, 

z podaniem ich wartości, daty wykonania i miejsca realizacji oraz wskazaniem 

zleceniodawców. Okres trzyletni, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być 

wydłużony jest to uzasadnione względami technicznymi, technologicznymi lub 

przeprowadzoną przez Zamawiającego analizą rynynku odpowiedniego dla 

przedmiotu zamówienia. 
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f) dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, usług lub robot 

budowlanych; 

g) odpowiednich certyfikatów lub świadectw potwierdzających, jakość lub parametry 

zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej zrealizowanie zamówienia Zamawiający, stosownie do przedmiotu 

zamówienia, może żądać następujących dokumentów: 

a) określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż 

ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 

okres; 

b) informacji banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert / wniosków; 

c) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem 

zamówienia; 

d) oświadczenia Wykonawcy, iż znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej zrealizowanie zamówienia. 

Art. 8.5. Kryteria oceny ofert 

1) Kryteria oceny ofert winny mieć charakter jednoznaczny. 

2) Kryteria oceny ofert nie powinny ulegać zmianie po wszczęciu postępowania, za wyjątkiem 

trybu negocjacji z ogłoszeniem. W przypadku konieczności zmiany kryteriów oceny ofert w 

każdym postępowaniu należy odpowiednio przedłużyć czas przeznaczony na składanie ofert 

tak, aby umożliwić Wykonawcom ich przygotowanie. 

3) Inicjator postępowania jest zobowiązany do określenia w Zapotrzebowaniu planowanych 

kryteriów oceny ofert, które będą stosowane podczas prowadzonego postępowania. 

Art. 8.6. Wadium 

1) W postępowaniu, o wartości zamówienia przekraczającej 100.000 zł Zamawiający żąda od 

Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia 

wadium wyłącznie w przypadkach uzasadnionych charakterem zamówienia. 

2) W postępowaniu o wartości zamówienia do 100.000 zł Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wniesienia wadium.  

3) Kwotę wadium określa się w wysokości do 3% szacowanej wartości zamówienia. 

4) Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w 

częściach określa kwotę wadium dla każdej z części. 
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5) Wadium może być wniesione w następujących formach zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

a) w pieniądzu; 

b) w gwarancjach bankowych; 

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

6) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna 

na pierwsze żądanie. Suma gwarancyjna musi odpowiadać wysokością kwocie wymaganego 

wadium. Treść gwarancji musi wskazywać rezultat zabezpieczenia (zakres 

odpowiedzialności gwaranta) odpowiadający wskazanym w Regulaminie przesłankom 

utraty wadium oraz nie może być sprzeczna z postanowieniami Regulaminu określającymi 

terminy w jakich Zamawiający zobowiązany jest dokonać zwrotu wadium. 

7) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania 

rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą kwotą wadium. 

8) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu 

wraz z ofertą. 

9) W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji Wykonawca przedstawia dokument 

gwarancji w oryginale. 

10) Zamawiający zwraca wadium, jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą; 

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, jeżeli było ono wymagane;  

c) Zamawiający unieważnił postępowanie. 

11) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b) który został wykluczony z postępowania; 

c) którego oferta została odrzucona. 

12) Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 

ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

13) Wykonawca ma prawo do wnioskowania o zaliczenie wniesionego wadium na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Art. 8.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w postępowaniach o 

wartości zamówienia przekraczającej kwotę 200.000 zł. W postępowaniach o wartości 

zamówienia niższej Zamawiający może żądać wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

2) Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od żądania wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności, gdy żądanie wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogłoby uniemożliwić udzielenie 

zamówienia, spowodować znaczny wzrost cen w stosunku do wartości zamówienia lub 

kosztów postępowania; 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określa się w wysokości od 2% do 10% ceny 

podanej w ofercie Wykonawcy. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się 

cenę zawierającą podatek VAT. 

4) Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w następujących 

formach: 

a) w pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5) Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 

spełniać powinno łącznie następujące warunki: 

a) wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie EOG, 

b) gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie; suma 

gwarancyjna musi odpowiadać wysokością kwocie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; treść gwarancji musi być zgodna z wymaganiami 

Zamawiającego dotyczącymi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym 

z zasadami jego zwrotu. 

6) Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w pkt. 5 lit. 

a) zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku 

podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego. 

7) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane jest na oprocentowanym rachunku 

bankowym Zamawiającego. 

8) Zasady zwrotu zabezpieczenia określa umowa. 
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Art. 9. Terminy w postępowaniu 

1) Termin związania ofertą nie powinien być krótszy niż 90 dni od upływu terminu składnia 

ofert. 

2) Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres. 

3) Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz terminy 

składania ofert powinny zapewniać odpowiedni czas na przygotowanie wniosków lub ofert, 

jednakże: 

a) dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej kwoty 200.000 zł termin ten nie 

może być krótszy niż 21 dni. 

b) dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej kwoty 100.000 zł do kwoty 200.000 

zł termin ten nie może być krótszy niż 15 dni 

c) dla zamówień o wartości od 20.000 zł do 100.000 zł termin ten nie może być 

krótszy niż 7 dni. 

ART. 10. Czynności w postępowaniu 

Art. 10.1. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 

1) Zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ, chyba 

że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem 

składania ofert. 

2) Treść zapytań wraz z odpowiedziami przekazywana jest wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, a jeśli SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej, treść zapytań 

wraz z odpowiedziami zamieszczana jest także na stronie. W obu przypadkach nie wskazuje 

się źródła zapytania. 

3) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 

SIWZ. Jeżeli w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie tych zmian. 

4) Treść modyfikacji przekazywana jest wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, 

wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert. W przypadku postępowania, w 

którym SIWZ zamieszczona była na stronie internetowej, Zamawiający zamieszcza 

zmodyfikowaną SIWZ oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert, także na 

stronie internetowej. 

Art. 10.2. Wykluczenie Wykonawcy 

1) Z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał 

zamówienia udzielonego przez Spółkę lub wykonał je nienależycie, 
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b) który znajduje się w sporze ze Spółką w związku z udzielonym mu zamówieniem, 

c) który nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, lub wszczęto postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne, 

e) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego, na który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na 

przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodził się na przedłużony okres 

związania ofertą. 

2) Zamawiający może przed dokonaniem czynności wykluczenia na podstawie pkt. 1 lit. c, 

wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień 

w tym zakresie. 

Art. 10.3. Badanie i ocena ofert. Odrzucenie oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. 

2) Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ. 

3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4) Oferty złożone po terminie zwraca się do Wykonawcy bez otwierania. 

5) Oferty otwierane są przez Komisję przetargową. Co do zasady Zamawiający nie przewiduje 

jawności sesji otwarcia ofert, chyba że inaczej postanowił w SIWZ. Zamawiający nie 

przewiduje udostępniania Wykonawcom informacji z otwarcia ofert. 

6) W toku badania i oceny ofert można żądać przedłożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty oraz uzupełnienia dokumentów, certyfikatów lub świadectw 

potwierdzających jakość lub parametry przedmiotu zamówienia. 

7) Zamawiający dokonuje poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych i innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

Poprawa innych omyłek niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym ceny, 

wymaga wyrażenia zgody przez Wykonawcę. 

8) Zamawiający odrzuca ofertę, w sytuacji gdy: 

a) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ; 

b) oferta zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

c) oferta została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 

d) oferta zawiera istotne błędy, w tym błędy w obliczeniu ceny; 

e) Wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki prowadzącej do zmiany oferty, w 

tym ceny. 
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9) W toku badania i oceny ofert przeprowadza się analizę zaoferowanych przez Wykonawcę 

cen oraz sprawdza się czy nie są one rażąco niskie. W celu ustalenia, czy oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, należy zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. Oceniając wyjaśnienia, bierze się pod uwagę 

obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność, metody wykonania zamówienia, 

wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia 

dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy. 

Art. 10.4. Wybór oferty najkorzystniejszej 

1) Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, 

zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. 

2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej gdyż dwie lub więcej ocenione 

są w identyczny sposób, Zamawiający: 

a) w przypadku gdy stosowane były kryteria inne niż kryterium ceny, wybiera ofertę 

z niższą ceną; 

b) w przypadku gdy stosowane było wyłącznie kryterium ceny, zaprasza do złożenia 

ofert dodatkowych; Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż w złożonych ofertach. 

3) Wniosek o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej składa do akceptacji Zarządu 

Inicjator postępowania. Wnioskując o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej 

dopuszczalne jest jednoczesne wnioskowanie o zatwierdzenie ostatecznej treści umowy w 

sprawie zamówienia. 

Art. 10.5. Unieważnienie postępowania 

1) Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności: 

a) w postępowaniu nie złożono wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania lub nie 

złożono żadnych ofert lub ofert niepodlegających odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe rozstrzygnięcie; 

d) udzielenie zamówienia na warunkach określonych w najkorzystniejszej ofercie nie 

leży w interesie Spółki. 

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie również w innych okolicznościach niż 

określone w pkt. 1 bez podania przyczyn. 

3) Wniosek w sprawie unieważnienia postępowania składa do akceptacji Zarządu Inicjator 

postępowania.  
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Art. 10.6. Informowanie Wykonawców 

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej wskazując 

Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Informację, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym zamieszcza się także na stronie internetowej Spółki 

2) Wraz w informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej: 

a) Wykonawcy, którego oferta została odrzucona przekazuje się informację o 

podstawach odrzucenia, 

b) Wykonawcy wykluczonemu z postępowania przekazuje się informację o 

podstawach wykluczenia, chyba że postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem; w takim przypadku 

informację o wykluczeniu przekazuje się niezwłocznie po wykluczeniu 

Wykonawcy. 

3) Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania wszystkim 

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, a w przypadku postępowań prowadzonych 

w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, 

informację na temat unieważnienia postępowania zamieszcza się także na stronie 

internetowej, W przypadku, gdy unieważnienie ma miejsce przed terminem składania 

wniosków lub ofert informację o unieważnieniu ogłasza się wyłącznie na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

ART. 11. Zakończenie postępowania (zawarcie umowy) 

1) Zamawiający nie przewiduje postępowania i procedur odwoławczych na żadnym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

2) Po zatwierdzeniu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zarząd Inicjator postępowania 

podejmuje dalsze czynności w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z 

procedurami obowiązującymi w Spółce. 

3) Umowa przed jej podpisaniem wymaga parafowania przez prawnika Spółki w celu 

sprawdzenia poprawności formalno-prawnej umowy, 

4) W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy, informacji dotyczących Spółki lub 

dotyczących jej klienta, nieujawnionych do publicznej wiadomości, których przekazanie lub 

ujawnienie osobie trzeciej mogłoby naruszać interes Spółki lub interes jej klienta (dalej: 

informacje lub informacje podlegające ochronie), do umowy z Wykonawcą wprowadza się 

klauzule nakładające na Wykonawcę dodatkowe obowiązki zwiększające bezpieczeństwo 

tych informacji. 

5) Przykładowe postanowienia, które ze względu na wymogi określone w pkt. 4, mogą zostać 

wprowadzone do treści umowy: 

a) zakres informacji podlegających ochronie, 
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b) zakres korzystania przez Wykonawcę z informacji podlegających ochronie, 

c) zasady dalszego udostępniania przez Wykonawcę informacji podlegających 

ochronie (w tym zakres wyłączeń z ochrony), 

d) zasady postępowania z nośnikami zawierającymi informacje podlegające 

ochronie, 

e) klauzule obligujące Wykonawcę do przenoszenia, na podwykonawców, 

obowiązków związanych z ochroną informacji, 

f) zasady odpowiedzialności Wykonawcy za działania i zaniechania 

podwykonawcy związane z ochroną informacji (w szczególności w przypadkach 

gdy taka odpowiedzialność nie wynika z obowiązujących przepisów prawa), 

g) klauzule zobowiązujące Wykonawcę do informowania spółki o incydentach 

prowadzących do naruszenia zasad ochrony informacji, 

h) okres ochrony informacji. 

6) Jeżeli w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca będzie 

miał dostęp do informacji podlegających ochronie, Zamawiający może, przed 

udostępnieniem tych informacji, żądać od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia 

o zachowaniu informacji w poufności. 

7) W przypadku gdy dla realizacji zamówienia niezbędne będzie przetwarzanie danych 

osobowych przez Wykonawcę, umowa z Wykonawcą określać będzie obowiązki nałożone 

na Wykonawcę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Określając obowiązki 

Wykonawcy związane z faktem przetwarzania danych osobowych, Zamawiający kierować 

się będzie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

ART. 12. Archiwizacja dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia 

1) Za archiwizację dokumentacji postępowania odpowiedzialna jest komórka organizacyjna 

Spółki odpowiedzialna za obsługę Zarządu. 

2) Dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej (skany dokumentów) archiwizuje się z 

uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Spółki obowiązujących w tym zakresie.  

ART. 13. Postanowienia końcowe 

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin udzielania zamówień 

w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. przy 

realizacji projektu w ramach: Działania 5.3 „Wspieranie Ośrodków Innowacyjności”, Osi 

Priorytetowej 5: Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

2007 – 2013 z dnia 30.06.2010 r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 7/2010 z dnia 30.06.2010 r., 

zmieniony uchwałą Zarządu nr 4/2011 z dnia  09.03.2011 r. oraz uchwałą Zarządu z dn. 

29.12.2011 r. 
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2) Pominięcie stosowania Regulaminu jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zarządu. 

3) Zarząd może w każdym przypadku określić zasady udzielenia zamówień odrębne od zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

4) Integralną część Regulaminu stanowią poniższe załączniki: 

a) Załącznik nr 1 - Wzór zapotrzebowania 

b) Załącznik nr 2 - Regulamin Komisji Przetargowej 

 

 


