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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Zakres stosowania Regulaminu
1. Niniejszy regulamin zwany „Regulaminem” określa zasady i tryb udzielania zamówieo przez
Bogatyoskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni współfinansowanych ze środków UE i
funduszy krajowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (j .t. Dz. U. z
2015 poz. 2164 z póź. zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się jeżeli :
1) dostawy, usługi i roboty budowlane zamawiane są w celu wykonania jednego z rodzajów
działalności (działalnośd sektorowa), o której mówi art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy Pzp, a
wartośd zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp;
2) dostawy, usługi oraz roboty budowlane zamawiane są w celu wykonania pozostałych
rodzajów działalności, a wartośd zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro.
3. Regulaminu nie stosuje się jeżeli :
1) wartośd zamówienia dotycząca działalności sektorowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1
Regulaminu, jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp;
2) wartośd zamówienia dotycząca pozostałej działalności przekracza kwotę 30 000,00 euro.
4. Zamawiający przy udzielaniu zamówieo zobowiązany jest do zawarcia w dokumentach
informacji o współfinansowaniu zamówienia ze środków UE lub funduszy krajowych.
§ 2.
Definicje
Regulamin zawiera następujące definicje :
1. Zamawiający – Bogatyoskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
2. Kierownik zamawiającego – Zarząd BWiO S.A.
3. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia.
4. Występujący o zamówienie – kierownik działu lub osoba na samodzielnym stanowisku, która
składa wniosek o realizację zamówienia, jest odpowiedzialna pod względem merytorycznym
za prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia.
5. Zamówienie – umowa odpłatna zawierana między zamawiającym, a wykonawcą, której
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
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6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – sporządzony przez kierownika lub
osobę na samodzielnym stanowisku zbiór niezbędnych informacji, który zamawiający
powinien przekazad w postępowaniu wykonawcom, będący podstawą do opracowania
oferty.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia – postępowanie o udzielenie zamówienia
przygotowane i prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie zwane
„postępowaniem”.
8. Najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo oferta z najniższą ceną.
9. Oferta częściowa – oferta przewidująca, zgodnie
zamówienia.

z treścią SIWZ wykonanie części

10. Oferta wariantowa – oferta przewidująca zgodnie z treścią SIWZ wykonanie zamówienia w
odmienny nieokreślony przez zamawiającego sposób.
11. Wartośd zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług (VAT), ustalone przez zamawiającego przed rozpoczęciem postępowania z
należytą starannością.
12. Cena – cena w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (j.t. Dz. U. z 2013, poz 385)
– to wartośd wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący obowiązany jest zapłacid
przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usług)
podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz akcyzowym.
13. Unijne progi sektorowe – to kwoty określone w rozporządzeniu wykonawczym, wydanym na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
14. Wspólny słownik zamówieo (CPV) – oznacza nomenklaturę odniesienia stosowaną w
zamówieniach publicznych, przyjętą na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002r.
15. UE – Unia Europejska.
16. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (j.t. Dz. U. z
2013 r. poz.907 z póź. zm.).
17. Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówieo Publicznych – osoba powołana przez Kierownika
Zamawiającego sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem i dokumentacją
postępowania.
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Rozdział II
Zasady udzielenia zamówieo
§ 3.
Zasady ogólne przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia
współfinansowanego ze środków UE lub funduszy krajowych w sposób
zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji, zasad równego traktowania wykonawców, jasności i
przejrzystości wydatkując środki finansowe w sposób celowy, oszczędny i umożliwiający
terminową realizację zadania.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania wykonują
osoby zapewniające bezstronnośd i obiektywizm.
3. Zamawiający zobowiązany jest do uwzględnienia poniższych zasad:
1) jawności – w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego;
2) nie dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia – w szczególności rozumianej jako
zakaz zawierania w opisie postanowieo mogących preferowad konkretnych wykonawców
oraz w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązao równoważnych;
3) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich paostw członkowskich UE – w
szczególności rozumianego jako zakaz stawiania wymagao powodujących dyskryminację
wykonawców z innych paostw UE (np. zakazane są wymagania nakładające posiadanie przez
wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówieo w Polsce, posiadanie prze wykonawcę
doświadczenia w realizacji zamówieo współfinansowanych w ramach funduszy UE lub
funduszy krajowych);
4) wzajemnego uznania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających
posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem;
5) odpowiednich terminów – w szczególności rozumianych jako wyznaczenie na składanie ofert
terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,
przygotowanie i złożenie oferty;
6) przejrzystego i obiektywnego podejścia – w szczególności rozumianego jako obowiązek
wyłączenia po stronie zamawiającego z prowadzenia o udzielenie zamówienia osób, w
stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 Ustawy Pzp. Osoby
prowadzące postępowanie składają oświadczenia na wzór określony przepisami Ustawy Pzp.
4. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
celowy, oszczędny i efektywny.
5.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą byd udostępnione.
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6. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego
Regulaminu.
7. Za prawidłowe przeprowadzenie i dokumentację postępowania odpowiada Dział Finansowo
Księgowy i Zaopatrzenia, wnioskujący o zamówienie oraz komisja przetargowa, jeśli jest
powołana.
8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem i dokumentacją postępowania sprawuje Pełnomocnik
Zarządu ds. Zamówieo Publicznych.
9. Do zadao Pełnomocnika należy:
1) weryfikacja i opiniowanie dokumentacji postępowania;
2) nadzór nad prawidłowością przebiegu postępowania;
3) nadzór nad przestrzeganiem i wykonywaniem obowiązków informacyjnych wynikających
z ustawy Pzp i Regulaminów wewnętrznych;
4) weryfikacja rejestrów przeprowadzonych postępowao, rejestrów umów zawartych w
związku z przeprowadzonymi postępowaniami oraz rocznego sprawozdania zgodnie z
art.98 ustawy pzp;
5) sprawdzanie kompletności dokumentacji po zakooczonym postępowaniu;
6) nadzorowanie przechowywania dokumentacji postępowao o zamówienia publiczne;
7) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
8) monitorowanie stanu prawnego w zakresie zamówieo publicznych.

Rozdział III
Przygotowanie postępowania
§ 4.
Wniosek o realizację zamówienia
1. Podstawą wszczęcia postępowania o zamówienie współfinansowane ze środków UE lub
funduszy krajowych jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia.
2. Wniosek o realizację zamówienia sporządza występujący o zamówienie i składa go
zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej.
3. Wniosek powinien zawierad :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

oznaczenie komórki organizacyjnej, na rzecz której ma byd realizowane zamówienie;
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
szacunkową wartośd zamówienia;
pożądany termin wykonania;
proponowany tryb udzielenia zamówienia;
proponowany skład komisji przetargowej;
datę i podpis sporządzającego wniosek.

4. Na podstawie złożonego wniosku, kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową, w
skład której wchodzi występujący o zamówienie.
5. Występujący o zamówienie jest merytorycznie odpowiedzialny za przedmiot zamówienia.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
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§ 5.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zmówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeo, uwzględniając wszystkie wymagania i
okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywad w sposób, który mógłby utrudniad uczciwą
konkurencję (np. używanie nazw własnych).
3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we wspólnym słowniku
zamówieo CPV.
4. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub opisu
technicznego.
§6.
Szacowanie wartości zamówienia
1. Szacowanie wartości zamówienia przeprowadza na zasadach wynikających z Ustawy Pzp.
2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością na poniższych
zasadach :
1) podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy jest wartośd rynkowa rzeczy, praw lub
innych dóbr będących przedmiotem dostawy;
2) podstawą obliczenia wartości przedmiotu zamówienia na usługi jest całkowita szacunkowa
wartośd rynkowa świadczeo objętych zamówieniem;
3) podstawą obliczenia wartości zamówienia na roboty budowlane jest np. kosztorys, wycena
robót lub wartośd zamówienia „podobnego” udzielonego w okresie ostatnich 6 miesięcy
przed dniem szacowania wartości zamówienia.
3. Przy obliczaniu wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z
postanowieniami ust. 4, uwzględnia się także wartośd dostaw związanych z wykonaniem
robót budowlanych oddanych przez zamawiającego wykonawcy.
4.

Zamawiający może oszacowad wartośd przedmiotu zamówienia na podstawie powszechnie
dostępnych cenników, katalogów, folderów reklamowych oraz informacji zamieszczonych na
stronach www.

5. Zamawiający nie może w celu uniknięcia przepisów Ustawy Pzp lub Regulaminu zaniżad
wartości zamówienia.

-7-

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych
§7.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
1. SIWZ zawiera, co najmniej :
1) informację, że jest ono prowadzone zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówieo przez
Bogatyoskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej i funduszy krajowych ”;
2) nazwę, adres i nr telefonu zamawiającego;
3) tryb udzielenie zamówienia;
4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji;
5) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
6) termin wykonania zamówienia;
7) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyd oferenci w celu
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli to konieczne;
8) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
9) wymagania dotyczące wadium, jeśli jest wymagane;
10) termin związania ofertą;
11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności
najważniejszego do najmniej ważnego;
11) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jest wymagane
12) ogólne warunki umowy albo projekt umowy;
13) informację o stosowaniu zasady pisemności w zakresie udzielania wyjaśnieo dotyczących
postępowania;
14) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
2. SIWZ zamawiający umieszcza na stronie internetowej.
3. Kryteriami oceny ofert jest cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia w szczególności jakośd, funkcjonalnośd, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,
koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
4. Zamawiający może dopuścid składanie ofert częściowych, jeżeli przedmiot zamówienia jest
podzielny.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikowad SIWZ. O zmianach zamawiający informuje
wszystkich oferentów, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją także na stronie internetowej.

§8.
Wadium
1. Zamawiający może żądad od wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 5% wartości zamówienia.
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4. Wadium może byd wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1)
2)
3)
4)
5)

pieniądzu;
poręczeniach bankowych;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego. Pozostałe formy zabezpieczeo należy złożyd przed otwarciem ofert w
oryginałach w kasie Spółki lub jako załącznik w osobnej kopercie do oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium:
1) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu
umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
zastała wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na zamówienie na warunkach określonych w umowie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było ono
wymagane;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
§ 9.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają warunki SIWZ
dotyczące :
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunku udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone w SIWZ, a dotyczą:
- kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający może żądad od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających, że oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ lub
zaproszeniu.
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Rozdział IV
Przebieg postępowania
§ 10.
Składanie i otwarcie ofert
1. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem odrzucenia.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad ofertę.
4. Składane oferty po uprzedniej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta przechowuje się w sejfie
Kasy zamawiającego.
5. Na sesję otwarcia, oferty z Kasy pobiera przewodniczący komisji przetargowej, po uprzednim
sprawdzeniu ich nienaruszalności. Oferty pobierane są za pokwitowaniem.
6. Przewodniczący oznacza koperty z ofertami kolejnymi numerami – zgodnie z kolejnością ich
wpływu.
7. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się w miejscu określonym w SIWZ lub zaproszeniu do
składania ofert.
8. Otwarcie ofert odbywa się bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzieo
w którym upływa termin jest dniem ich otwarcia.
9. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmę) oraz adresy wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
10. Z otwarcia ofert sporządza się informację wg załącznika nr 3. Informację umieszcza się na
stronie internetowej zamawiającego niezwłocznie po zakooczeniu sesji otwarcia ofert.

§ 11.
Komunikacja z oferentami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej. W ramach formy pisemnej można komunikowad się pocztą, drogą elektroniczną
(e-mail) lub faksem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treśd dotarła do
zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu.
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§ 12.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ nie dłużej jednak
niż 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może
zwrócid się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres.
§ 13.
Badanie i ocena ofert
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądad od wykonawców wyjaśnieo
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 14.
Wykluczenie wykonawcy
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)

wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialnośd, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie;

3)

wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mied
wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4)

wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5) wykonawców wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Ustawy Pzp.
2.

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadamia
wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
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3.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 15.
Kryteria odrzucenia oferty
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :
1) jej treśd jest niezgodna z SIWZ;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (inne niż stanowiące omyłki rachunkowe, o
których mowa w § 13 pkt 2 Regulaminu).
2. Po odrzuceniu oferty, zamawiający niezwłocznie powiadamia właściwego wykonawcę
podając podstawę prawną.

§ 16.
Wybór oferty najkorzystniejszej
1.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ lub zaproszeniu.

2. Kryteriami oceny ofert jest cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia w szczególności jakośd, funkcjonalnośd, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,
koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
3. Jeżeli nie można wybrad oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztów i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub kosztem.
4.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie
można dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad cen wyższych niż ceny
zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Jeżeli wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu Zamawiający dopuszcza możliwośd
negocjacji z oferentem.
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§ 17.
Unieważnienie postępowania
1. Kierownik zamawiającego ma prawo unieważnid postępowanie w każdym przypadku, na
każdym etapie postępowania, w szczególności ze względu na to, że :
1) nie złożono żadnej oferty;
2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyd tę kwotę
do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
4) w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 4 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie lub koszcie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w
interesie zamawiającego;
6) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia.
2. Unieważnieniu postępowania, zamawiający zawiadamia w formie pisemnej równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy
złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
tym również kosztów przygotowania oferty.

§ 18.
Dokumentacja postępowania
1. W skład dokumentacji postępowania wchodzi Protokół postępowania o udzielenie
zamówienia wraz z załącznikami, w skład których wchodzą m. in. :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

dokumentacja dotycząca sposobu określenia szacunkowej wartości zamówienia;
wniosek o przeprowadzenie postępowania;
SIWZ;
oferty złożone przez wykonawców;
wszelkie dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawców w toku postępowania;
wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazane przez zamawiającego wykonawcom w toku
postępowania;
7) opinie biegłych (jeśli dotyczy);
8) dokumenty potwierdzające publikację ogłoszeo (np. zrzut ze strony internetowej, ogłoszenie z
tablicy ogłoszeo w siedzibie Spółki, ogłoszenie z Biuletynu Zamówieo Publicznych);
9) umowa.
2. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia zawiera przynajmniej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

opis i wartośd przedmiotu zamówienia;
określenie trybu postępowania;
datę wszczęcia postępowania;
prowadzących postępowanie;
termin składania i otwarcia ofert,
nazwę (firmę) oraz adresy wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
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7) informacje o spełnieniu warunków w postępowaniu;
8) cenę lub koszt oraz inne istotne elementy każdej oferty;
9) streszczenie oceny i porównania ofert;
10) uzasadnienie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania;
11) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
3. Protokół postępowania jest zatwierdzany przez kierownika zamawiającego.
4. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia jest przechowywana w
Dziale Finansowo-Księgowym i Zaopatrzenia przez okres 4 lat. Po tym okresie przekazywana
jest do archiwum Spółki.

Rozdział V
Komisja przetargowa
§ 19.
Zasady działania komisji przetargowej
1. Komisję przetargową zwaną „komisją” zarządzeniem powołuje kierownik zamawiającego na
wniosek występującego o zamówienie.
2. W postępowaniach, których wartośd przekracza kwotę 20 000,00 zł netto wymagane jest
powołanie komisji.
3. Komisja przygotowuje i przeprowadza postępowanie o zamówienie, dokonuje oceny ofert i
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ lub
zaproszeniu.
4. Komisja składa się z przewodniczącego, sekretarza i członka/członków. Występujący o
zamówienie wchodzi w skład komisji i jest merytorycznie odpowiedzialny za przedmiot
zamówienia.
5. Do prac komisji, na wniosek przewodniczącego mogą byd zaproszeni (bez prawa głosu): radca
prawny, rzeczoznawca oraz inne osoby z głosem doradczym.
6. Komisja działa w składzie minimalnym – 3 osoby i maksymalnym – 10 osób.
7. Komisja sporządza protokół, o którym mówi § 18 ust. 2.
8. Protokół zatwierdza kierownik zamawiającego.
9. Członków komisji oraz osoby uczestniczące w pracy komisji obowiązuje tajemnica służbowa
przez cały czas postępowania, aż do jego zakooczenia.
10. Zakooczenie prac komisji następuje z chwilą podpisania umowy.
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§ 20.
Obowiązki i uprawnienia poszczególnych członków komisji przetargowej
1.

Przewodniczący komisji :

1)
2)
3)
4)
5)

kieruje pracą komisji;
wyznacza terminy posiedzeo komisji oraz je prowadzi;
rozdziela między członków komisji prace podejmowane w trybie roboczym;
pobiera oferty z Kasy i zarządza ich otwarcie;
odbiera oświadczenia członków komisji o braku zależności i zachowaniu tajemnicy
służbowej - załącznik nr 2;
wnioskuje do kierownika zamawiającego o usunięcie tych członków z komisji, którzy
budzą uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;
występuje do kierownika zamawiającego z informacjami o problemach związanych z
pracami komisji w toku postępowania;
wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty lub wykluczenie
wykonawcy lub unieważnienie postępowania w przypadkach przewidzianych
Regulaminem;
nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania;
pod nieobecnośd sekretarza komisji zastępuje go i wykonuje jego obowiązki.

6)
7)
8)

9)
10)

2. Zastępca Przewodniczącego komisji :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

pobiera oferty z Kasy;
kieruje pracą komisji;
wyznacza terminy posiedzeo komisji oraz je prowadzi;
rozdziela między członków komisji prace podejmowane w trybie roboczym;
zarządza otwarcie ofert;
odbiera oświadczenia członków komisji o braku zależności i oświadczenia o
zachowaniu tajemnicy służbowej;
7) wnioskuje do kierownika zamawiającego o usunięcie tych członków z komisji, którzy
budzą uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;
8) występuje do kierownika zamawiającego z informacjami o problemach związanych z
pracami komisji w toku postępowania;
9) wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty lub wykluczenie
wykonawcy lub unieważnienie postępowania w przypadkach przewidzianych
Regulaminem;
10) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania;
11) pod nieobecnośd przewodniczącego komisji zastępuje go i wykonuje jego obowiązki.
3. Sekretarz komisji:
1)
2)
3)
4)

sporządza protokoły z prac komisji;
prowadzi kompleksową dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia;
przygotowuje korespondencję z oferentami;
przechowuje dokumentację z przeprowadzonego postępowania przez okres 4 lat od
momentu zakooczenia postępowania;
5) wykonuje pozostałe obowiązki – jak członkowie komisji;
6) odbiera oświadczenia od przewodniczącego komisji o braku zależności i o
zachowaniu tajemnicy służbowej (załącznik nr 2 do Regulaminu);
7) w przypadku nieobecności przewodniczącego, zarządza otwarcie ofert na zasadach
określonych w § 10 ust. 9.
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4. Członkowie komisji:
1) uczestniczą w posiedzeniach komisji zwoływanych przez przewodniczącego;
2) mają obowiązek zapoznad się z Regulaminem udzielania zamówieo w Spółce;
3) uczestniczą przy opracowaniu wszystkich protokołów dokumentów dotyczących
postępowania i je podpisują.

Rozdział VI
Tryby udzielania zamówieo
§ 21.
Tryby udzielania zamówieo
Zamawiający może udzielid zamówienia po przeprowadzeniu postępowania w trybie :
1) przetargu nieograniczonego;
2) zapytania ofertowego;
3) uproszczonym.

§ 22.
Przetarg nieograniczony
1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składad wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzi komisja.
3. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając ogłoszenie w
miejscu publicznym w swojej siedzibie, na tablicy ogłoszeo przed budynkiem Urzędu Miasta i
Gminy w Bogatyni oraz na stronie internetowej, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym
terminem składania ofert. Zamawiający może opublikowad zamówienie również w
Biuletynie Zamówieo Publicznych i Oficjalnym Dzienniku Wspólnot Europejskich.
4. Ogłoszenia o postępowaniu oraz zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu powinny
zawierad informację, że jest ono prowadzone zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówieo
przez Bogatyoskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej i funduszy krajowych”.
5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawiera, co najmniej :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nazwę, adres i nr telefonu zamawiającego;
określenie trybu zamówienia;
określenie sposobu uzyskania SIWZ;
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
termin wykonania zamówienia;
miejsce i termin składania ofert;
osobę do kontaktu z wykonawcami.

6. SIWZ umieszcza się na stronie internetowej, w zakładce przetargi.
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7. Jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta lub po sprawdzeniu pozostała jedna nie podlegająca
odrzuceniu, można wskazad ją jako najkorzystniejszą. Zamawiający może przeprowadzid
dodatkowe negocjacje z oferentem.
8. O wynikach postępowania powiadamia się :
1) wybranego wykonawcę o wyborze jego oferty i przewidywanym terminie zawarcia umowy;
2) wszystkich innych niewykluczonych oferentów biorących udział w postępowaniu o wynikach
postępowania.
9. Wyniki postępowania umieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

§ 23.
Zapytanie ofertowe
1. Zapytanie ofertowe polega na udzieleniu zamówienia wykonawcy wyłonionemu spośród
wykonawców zaproszonych do złożenia oferty.
2. Tryb jest stosowany dla dostaw, usług oraz robót budowlanych gdzie występuje ograniczony
rynek wykonawców dla danego przedmiotu zamówienia lub gdy zależy zamawiającemu na
określonym poziomie technicznym lub jakości dostaw, usług i robót budowlanych.
3. Zamawiający umieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym w swojej
siedzibie informację o zapytaniu ofertowym wraz z wykazem firm, do których zostało
skierowane zaproszenie. Informacja ukazuje się, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym
terminem składania ofert i zawiera zapis o możliwości uczestnictwa w postępowaniu.
4. Zamówienie realizowane w trybie zapytania ofertowego nie może przekraczad kwoty
1 500 000,00 zł netto.
5. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert co najmniej :
1) trzech wykonawców, jeżeli wartośd zamówienia nie przekracza kwoty 500 000,00 zł netto;
2) pięciu wykonawców, jeżeli wartośd zamówienia przekracza kwotę 500 000,00 zł netto.
6. Do zaproszenia do składania ofert zamawiający dołącza SIWZ.
7. SIWZ umieszcza się na stronie internetowej, w zakładce przetargi.
8. Termin składania ofert określony w zaproszeniu do złożenia ofert wynosi minimum 14 dni.
9. Jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta lub po sprawdzeniu pozostała jedna nie podlegająca
odrzuceniu, można wskazad ją jako najkorzystniejszą. Zamawiający może przeprowadzid
dodatkowe negocjacje z oferentem.
10. O wynikach postępowania powiadamia się :
1) wybranego wykonawcę o wyborze jego oferty i przewidywanym terminie zawarcia umowy;
2) wszystkich innych niewykluczonych oferentów biorących udział w postępowaniu o wynikach
postępowania.
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11. Wyniki postępowania umieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

§ 24.
Tryb uproszczony
1. Tryb uproszczony polega na udzieleniu zamówienia wykonawcy wybranemu przez
zamawiającego, przy zachowaniu zasady równego traktowania wykonawców, jasności i
przejrzystości wydatkując środki finansowe w sposób celowy, oszczędny i umożliwiający
terminową realizację zadania w przypadku zamówieo na dostawy, usługi i roboty budowlane,
których wartośd nie przekracza kwoty 5 000,00 zł netto.
2. Do udzielania zamówieo w trybie uproszczonym stosuje się odpowiednio zasady określone w
Regulaminie udzielania zamówieo, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Pzp.
Rozdział VII
Umowy w sprawach zamówieo
§ 25.
Zasady ogólne
1. Do umów w sprawie zamówieo stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.
2. W przypadku zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowane ze
środków UE lub funduszy krajowych wymagane jest zawarcie umowy, jeżeli wartośd
zamówienia przekracza kwotę 20 000,00 zł netto. W innych przypadkach umowy powinny
byd zawarte, jeżeli przemawia za tym interes spółki lub umowy mają charakter umów
sprzedaży oraz umów o dzieło, jeżeli wykonawca udziela gwarancji lub rękojmi powyżej 12
miesięcy.
3. Umowa powinna byd zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. W zawartych umowach o zamówienie niezbędne jest umieszczenie zapisów skutecznie
zabezpieczających interesy zamawiającego poprzez:
1) zamieszczenie klauzuli dotyczących kar umownych lub innych sankcji w wypadku
niewypełnienia warunków umowy;
2) określenia warunków gwarancji i rękojmi.
6. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana warunków umowy na
warunkach w niej określonych.
8. Umowę zawiera się na czas oznaczony. Maksymalny czas zawarcia umów innych niż roboty
budowlane nie może przekroczyd 48 miesięcy.
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9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Spółki, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
10. Za realizację umowy odpowiedzialnośd ponosi wnioskujący o zamówienie.
11. Wszystkie umowy powinny byd zaakceptowane przez Radcę Prawnego wykonującego
obsługę prawną Spółki pod względem formalno-prawnym przed ich podpisaniem.

§ 26.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający może żądad od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie winno byd wniesione przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie może byd wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach :
1)
2)
3)
4)
5)

pieniądzu;
poręczeniach bankowych;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazid zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w
oprocentowanym rachunku bankowym.

pieniądzu,

zamawiający

przechowuje

je

na

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o której mowa w ust. 3 za zgodą zamawiającego.
8. Wysokośd zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej wynikającej
z umowy.
9. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej wynikającej z umowy.
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z odpowiednimi postanowieniami zawartymi w
Ustawie Pzp.
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Rozdział VIII
Odwołania i skargi
§ 27.
Odwołania i skargi
1. Wykonawcy mogą składad skargę na wybór wykonawcy, w formie pisemnej do kierownika
zamawiającego. Skarga powinna byd wniesiona w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania
informacji od zamawiającego.
2. Na odpowiedź udzieloną przez kierownika zamawiającego nie przysługują protesty oraz
odwołania.

Rozdział IX
Postanowienia koocowe
§ 28.
Obowiązywanie Regulaminu
1. Do postępowao objętych niniejszym Regulaminem, poza przypadkami w nim wskazanymi, nie
stosuje się przepisów Ustawy Pzp, w szczególności dotyczących postępowania
protestacyjnego i odwoławczego.
2.

Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego wprowadzenia.

3.

Regulamin wchodzi w życie w dniu określonym zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki.

Zatwierdzony:
Uchwałą Nr 37/2017
Zarządu Bogatyoskich Wodociągów i
Oczyszczalni S.A. z dnia 28.09.2017 r.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Udzielania Zamówieo przez BWiO S.A.

WNIOSEK
o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne
1. Data………………………………………………….
2. Komórka organizacyjna……………………………………………………………………………………………
3. Przedmiot zamówienia ( załączyd szczegółowy opis przedmiotu/ów/zamówienia z
uwzględnieniem norm, standardów, wykonania, jakości itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Szacunkowa wartośd zamówienia netto w PLN ………………………………………………………
5. Podstawa dokonania wyceny
……………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Pozycja w planie/ jeśli występuje …………………………………………………………………………..
7. Proponowany tryb postępowania
……………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Proponowany skład komisji
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
9. Osoba odpowiedzialna merytorycznie za zamówienie
…………………………………………….
10. Pożądany termin wykonania zamówienia ……………………………………………………………..
11. Wykaz dokumentów jakie powinien dołączyd oferent
………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Warunki wymagane jakie powinien spełnid oferent
……………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Proponowane kryteria wyboru i ich znaczenie
…………………………………………%
…………………………………………%
…………………………………………%

Kierownik komórki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………..

Akceptacja Zarządu Spółki
…………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2
do Regulaminu Udzielania Zamówieo przez BWiO S.A.

OŚWIADCZENIE
CZŁONKA KOMISJI PRZETARGOWEJ

1. Oświadczam, że:
1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem postępowania i nie będę
uczestniczył w realizacji udzielonego zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeoskim, stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, nie jestem
związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą , jego zastępcą prawnym
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających
się o zamówienie;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie
pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą nie byłem członkiem organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
4) nie pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzid
wątpliwości co do mojej bezstronności;
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, aż do jego zakooczenia.
W szczególności nie ujawnię informacji :
1) których ujawnienie narusza ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji;
2) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
byd one udostępnione;
3 ) podlegających zatwierdzeniu przez Zarząd propozycjach i wnioskach komisji oraz
przygotowywanych przez nią projektach dokumentów przed tym zatwierdzeniem;
4 ) związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania ofert.

…………………………………………
Data i podpis



Oświadczenie składa się po otwarciu ofert i odczytaniu nazw oraz adresów wykonawców

Załącznik nr 3
do Regulaminu Udzielania Zamówieo przez BWiO S.A.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie par.10 ust. 10 Regulaminu Udzielania Zamówieo przez BWiO S.A. Zamawiający
Bogatyoskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni informuje, że w postepowaniu na zadanie pn.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia ………………………….do
godz…………………….złożono …………………….oferty. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi …………………………………..zł netto.

Zestawienie ofert :
Nr
oferty

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena/wartość

Termin
realizacji

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

Sporządził :
Sekretarz komisji

…………………………………………
Data i podpis

Bogatynia, dnia…………………………..

