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Rozdział 1. Przedmiot regulacji
Art. 1. Zakres regulacji1
Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia sektorowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy jego wartość jest niższa od
wyrażonej w złotych polskich równowartości 418 000 € dla dostaw i usług oraz 5 225 000 € dla robót budowlanych, ale jest
wyższa od 6.000 €. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień wynosi
4,1749.
Art. 2. Definicje
Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a)

cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 915) ;2

b)

dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

c)

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
290), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu tejże ustawy, za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;3

d)

usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub
dostawy;

e)

awarii - należy przez to rozumieć nagłe, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie powodujące trwałą przerwę
prowadzonych operacji lub utratę właściwości systemów lub elementów systemu wymagające natychmiastowego
usunięcia ze względów technologicznych, prawnych, społecznych lub innych;

f)

Rejestrze Nierzetelnych W ykonawców - należy przez to rozumieć rejestr Zamawiającego prowadzony zgodnie z
wewnętrznymi zasadami, do którego wpisywani są Wykonawcy na okres 3 lat w związku z wystąpieniem
okoliczności, o których mowa w niniejszym Regulaminie;4

g)

Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zpóźn. zm.);5

h)

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z
o.o.

i)

najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo ofertę z najniższą ceną w zależności od
podanych kryteriów oceny ofert dla danego zam ów ienia;6

j)

ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią SIWZ, wykonanie części
zamówienia;

k)

ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia;

1)

Zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

m) kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu lub prokurenta Spółki;
n)

Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia;

o)

zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą,
których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

1 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r., Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r.,
Zarządzeniem PZ nr 2012/33 z dnia 30 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r. oraz Zarządzeniem
PZ nr 2016/05 z dnia 12 lutego 2016 r.
2 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/05 z dnia 12 lutego 2016 r.
3 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
4 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r.
5 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008r., Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r.,
Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzeniem PZ nr 2016/05 z dnia 12 lutego 2016 r. oraz
PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
6 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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p)

SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Art. 3 Wyłączenia
Regulaminu nie stosuje przy udzielaniu zamówienia:
a)

jeżeli jego wartość przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy lub
ponad 50% jego wartości finansowana jest ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 1, pkt 1-3a Ustawy pojedynczo lub wspólnie,

b)

jeżeli zamówienie finansowane jest z udziałem środków, których przyznanie uzależnione jest od zastosowania
procedury udzielania zamówienia określonej w Ustawie,

c)

jeżeli zamówienie ma być udzielane na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej
od określonej w Ustawie,

d)

jeżeli zamówienie nie jest związane z działalnością sektorową (wówczas w celu jego udzielenia stosuje się przepisy
Prawa zamówień publicznych na zasadach ogólnych),

e)

jeżeli zamówienie służy usuwaniu awarii
wymagającym natychmiastowej reakcji,

f)

którego przedmiotem jest nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja,
jeżeli przeznaczone są na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług
medialnych - udzielanych przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych,7

g)

którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości,8

h)

którego przedmiotem są pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem
lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,9

i)

dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej
redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.10

lub jest spowodowane zajściem

nieprzewidywalnym, nagłym,

Art. 4 Zamówienia mieszane
1.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym
zamówieniu jest największy.

2.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalacje dostarczonej rzeczy lub innego
dobra a także w przypadku, gdy zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi instalacyjne wraz z
towarzyszącymi robotami budowlanymi, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

3.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia
takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

4.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień
Art. 5. Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji, jawność postępowania
1.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości."

2.

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

2a. Dla postępowań przetargowych powoływana jest Robocza komisja przetargowa na zasadach określonych w Regulaminie
pracy komisji przetargowej.12
2b. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z dniem jego wszczęcia.1,
3.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie do składania ofert lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny

7 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
8 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
9 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
10 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r
" Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r
12 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
1’ Dodany Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i terminu płatności oraz innych kryteriów oceny ofert.
4.

Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego
charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania.14

Art. 6. Forma i język postępowania
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisem nej.15

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów (np.: kart katalogowych, dokumentów handlowych
opisujących produkt) w języku angielskim i niemieckim wraz z ich tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym „za
zgodność z oryginałem’’ przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego W ykonawca dostarcza na swój koszt
tłumaczenie złożonych dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego.16

3.

Skreślony17

Art. 7. W ybór trybu udzielenia zamówienia
1.

Podstawowym trybem udzielania zamówienia jest przetarg nieograniczony. Zamawiający może ponadto udzielić
zamówienia w trybie: przetargu ograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę.18

2.

Kierownik Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach może ustalić inny tryb udzielenia zamówienia lub inny
sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym Regulaminie, wykorzystujący, w zależności od specyfiki
przedmiotu zamówienia, niektóre elementy wymienionych trybów i/lub konsultacje rynkowe, dialog techniczny albo
badanie rynku w celu uzyskania przed udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego wiedzy specjalistycznej
potrzebnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz dostosowanie specyfikacji zamówienia do
aktualnych realiów rynkowych i dostępnych technologii.19

Art. 8. Ogłoszenia i zaproszenia
1.

Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie przetargowym Zamawiający umieszcza na tablicy ogłoszeń w
swojej siedzibie, a także na własnej stronie internetowej (www.pewik.gdynia.pl).

2.

Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem o zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniach w biuletynach
informacyjnych lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli prowadzą one nieodpłatnie taki biuletyn; ponadto
ze względu na specyficzny charakter zamówienia, Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o postępowaniu także w
prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

3.

Zamawiający może za pomocą faksu, rozmowy telefonicznej potwierdzonej notatką służbową i poczty elektronicznej,
poinformować o wszczętym postępowaniu dodatkowo Wykonawców wybranych z Bazy Internetowej (Panorama firm,
Internetowe Katalogi Firm) oraz Wykonawców, którzy w ciągu 3 ostatnich lat realizowali z należytą starannością
podobne zamówienia u Zamawiającego.20

4.

Zamawiający po zatwierdzeniu planu kosztów i wydatków na kolejny rok planistyczny może opublikować w prasie
lokalnej i ogólnokrajowej, a także na własnej stronie internetowej wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych
zamówieniach.

Rozdział 3. Warunki dotyczące W ykonawców
Art. 9. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia m ogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;

b)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy (wskazana kadra kluczowa jest
zobligowana do udziału w realizacji zamówienia); W przypadku zamówień o złożonym charakterze Zamawiający
może dopuścić poleganie Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów. Wykonawca powołujący się na korzystanie z zasobów innego
podmiotu, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są

14 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
15 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r.
16 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
17 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r.
18 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
19 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/05 z dnia 12 lutego 2016 r.
20 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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wymagane. O możliwości skorzystania z zasobów innego podmiotu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w
SIW Z.21
c)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1.

Wykonawcy m ogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.

3.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

Art. 11. Formalne przesłanki wykluczenia W ykonawców
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)

Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;22

b)

Wykonawców, którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający naliczył karę umowną
nałożoną w wyniku rażącego niewywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy;23

c)

Wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego dostawy, usługi lub roboty budowlane
wykonywali bez zachowania należytej staranności, a także Wykonawców, którzy uchylali się od podpisania
umowy, od wypełniania Obowiązków wynikających z zawartych umów lub przyjętych zamówień w szczególności
od obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, przez co zostali wpisani do Rejestru Nierzetelnych
W ykonawców na okres 3 lat, zgodnie z procedurami Zamawiającego;24

d)

Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził
likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;25

e)

Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem
przypadków, gdy dokonali oni płatności wyżej wymienionych należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;26

f)

osoby fizyczne prawomocnie skazane za przestępstwo:27
i. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art.218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy lub art. 46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy,

iii. skarbowe;
g)

Wykonawców, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. f) niniejszego ustępu.28

h)

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie ustawy z dnia 28

21 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r., Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r.,
Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzeniem PZ nr 2016/05 z dnia 12 lutego 2016 r. oraz Zarządzeniem
PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
2" Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
23 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
"5 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
26 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
27 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
28 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
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października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;29
i)
2.

Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.9 lit.a-c,
lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia z udziału w postępow aniu;0

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a)

złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

b)

nie złożyli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków albo złożone dokumenty zawierają
błędy lub są niejasne, chyba że w odpowiedzi na wezwania, o których mowa w art. 12 ust. 3 i 4 uzupełnili brakujące
oświadczenia lub dokumenty lub złożyli dostateczne wyjaśnienia. ' 1

c)

nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą

d)

w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,32

e)

bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,3,

f)

brali udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub których pracownik, a także osoba
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,34

g)

z innymi Wykonawcami zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.’5

3.

Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wykluczeniu zgodnie z art.45 ust.9.

4.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Art. 12. Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda w SIWZ złożenia przez Wykonawców oświadczeń i
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz potwierdzających:j6
a)

spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez W ykonawcę,37

b)

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,38

c)

brak podstaw w ykluczenia'9

- wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.40
la. Zamawiający może dopuścić, aby do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca
dołączył wyłącznie aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1.4I
2.

Zamawiający oprócz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.l może żądać od Wykonawców wszelkich
innych dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz Wykonawcy.

29 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
0 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
’2 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
” Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
’4 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
35

Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.

36

Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.

37

Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.

38

Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.

39

Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
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3.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 12 ust. 1 litera a), lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 12 ust. 1 litera a),
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.42

3a. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w art. 12 ust. 1 litera b), do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymagań przedmiotowych,
nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego.4'
4.

Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie - do złożenia wyjaśnień dotyczących niejasnych
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 12 ust. 1.44

5.

Skreślony45.

6.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Art. 13. Forma porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców
1.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdział 4. Przygotowanie postępowania
Art. 14. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

2.

W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba standaryzacji, unifikacji urządzeń, wyrobów, materiałów lub gdy specjalistyczny
charakter zamówienia powoduje, że zamówienie to może być realizowane przez ograniczoną liczbę Wykonawców
zapewniających utrzymanie wymaganych standardów jakościowych, Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia
przez wskazanie znaków towarowych (w tym typu/modelu przedmiotu zamówienia), patentów lub jego pochodzenia.46

Art. 15. Ustalanie wartości zamówienia
1.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy bez podatku od
towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.

2.

Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części
zamówienia.

3.

Wartością szacunkową umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których Zamawiający zamierza udzielić w
okresie trwania umowy ramowej.

4.

Skreślony41.

5.

Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie,
Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

6.

Przy ustalaniu wartości zamówienia stosuje się ogłaszany przez Prezesa Rady Ministrów, średni kurs złotego w
stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień stosowany w postępowaniach prowadzonych
zgodnie z Ustawą.

Art. 16. Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.

SI WZ sporządza się dla każdego trybu udzielania zamówień, z wyjątkiem zamówienia w trybie z wolnej ręki.

42 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
43 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
44 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
45 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
46 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
47 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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2.

SIWZ zawiera co najmniej:
a)

informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PEWIK
GDYNIA Sp. z o .o .,48

b)

nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego;

c)

tryb udzielenia zamówienia;

d)

opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych;

e)

opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie;

f)

termin wykonania zamówienia;

g)

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

h)

wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu;

i)

informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

j)

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

k) wymagania dotyczące wadium;
1) termin związania ofertą;
m) opis sposobu przygotowywania ofert;
n) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
o) opis sposobu obliczenia ceny;
p) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
q) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy;
r) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
s) istotne dla stron postanowienia umowy;
t)

informacja o środkach ochrony prawnej;

u) nazwa waluty oferty i opis sposobu rozliczania,49
v)

liczbę części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę, jeżeli Zamawiający przewiduje takie
ograniczenie.50

2a. SIWZ może zawierać wszystkie lub wybrane informacje określone w ust. 2 dla trybów udzielenia zamówienia
wynikających z art. 7 ust. 2.51
3.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie W ykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć zamówienia podwykonawcom, którzy posiadają
doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, dostaw lub usług w powierzonym zakresie, z wyjątkiem przypadku
gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w SIWZ, że część lub całość zamówienia
nie może być powierzona podwykonawcom.52

4.

Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz wskazanego przez Wykonawcę podwykonawcy za roboty
przez niego wykonane. W takim wypadku zapłata na rzecz podwykonawcy skutkować będzie umorzeniem odpowiedniej
części roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego. Roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę sprawdza,
akceptuje i fakturuje W ykonaw ca.53

Art. 17. Udostępnienie SIWZ W ykonawcom
1.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust.4.

2.

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udostępnia SIWZ do pobrania wraz z

48 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r.
49 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
50 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
51 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r.
5" Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
5’ Dodany Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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wyjaśnieniami i zmianami do niej na własnej stronie internetowej.54
3.

Jeżeli Zamawiający dokonuje zmiany bądź wyjaśnia treść SIWZ, którą udostępnił do pobrania na własnej stronie
internetowej, winien dodatkowo, w tym samym trybie udostępnić wprowadzone zmiany i/lub wyjaśnienia. W takim
przypadku, do Wykonawców, którzy pobrali SIWZ zgodnie z ust.2, wysyłana jest automatyczna informacja, którą
zobowiązani są pobrać. Dodatkowo, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający winien przekazać SIWZ, zmiany i
wyjaśnienia do niej w wersji pisemnej.

4.

Opłata jakiej można żądać za SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku, oraz przekazania W ykonaw cy.55

5.

Zamawiający może przekazać Wykonawcom całą SIWZ lub jej wybraną część dodatkowo na elektronicznym nośniku
danych.56

Art. 18. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego w terminie
krótszym niż 4 dni przed terminem składania ofert.

2.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, z zastrzeżeniem art.17 ust.3. W przypadku udzielania wyjaśnień Zamawiający nie jest
zobowiązany do przedłużania terminu składania ofert.

3.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
SIWZ. W takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści
SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ ze strony internetowej.

4.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, z
uwzględnieniem art.17 ust.3.57

5.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano kopię SIWZ, oraz na stronie
internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie, z uwzględnieniem art.17 ust.3.?8

Rozdział 5. Tryby udzielania zamówień
Podrozdział 1. Przetarg nieograniczony
Art. 19. Przetarg nieograniczony - definicja
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Art. 20. Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
1.
2.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej z uwzględnieniem art.8.
Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
a)

nazwę (firmę) i adres Zamawiającego;

b)

informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PEWIK
GDYNIA Sp. z o .o .,59

c)

określenie trybu zamówienia;

d)

określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

e)

opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

f)

informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

g)

termin wykonania zamówienia;

h)

Skreślony60

i)

informację na temat wadium;

54 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
55 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
56 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
57 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
58 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
59 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r.
60 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r., następnie skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3
sierpnia 2009 r.
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3.

j)

kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

k)

miejsce i termin składania i otwarcia ofert;61

1)

termin związania ofertą.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ, na jego wniosek, w terminie 4 dni roboczych . Za datę przekazania uznaje
się datę w ysyłki.62

Art. 21. Termin składania o fe r t6
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem charakteru zamówienia, stopnia jego skomplikowania oraz
czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni od daty
ogłoszenia.
Art. 22. Oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli Zamawiający żąda
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty, zgodnie z art. 12.
Art. 23. Wadium
1.

Niezależnie od rodzaju zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości nie
większej niż 5% (pięć procent) szacowanej wartości zam ów ienia.64

2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3.

Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium odrębnie dla każdej części
zamówienia, liczoną od jej wartości szacunkowej, przy czym stopa procentowa wadium jest jednakowa dla każdej
części.

4.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może dopuścić inną formę wniesienia
wadium, ale nie inną niż wynikającą z Ustawy.

5.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, na
którym jest przechowywane.

6.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej winno być dołączone do oferty w formie oryginału. Brak takiego
oryginału lub tylko jego kopia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia
nowego wadium w przypadku określonym w art.47 ust. 1.

Art. 24. Zwrot wadium
1.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 5
Art.24 Regulam inu.65

la. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienie było w ym agane.66
2.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.67

3.

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

4.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

5.

a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b)

uchyla się od podpisania umowy pomimo 3-krotnego wezwania w terminie związania ofertą;

c)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane;

d)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

61 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
02 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
63 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2007/37 z dnia 17 września 2007 r. i Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
64 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
65 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r.

,

66 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r.
67 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r.
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mowa w art. 12 ust.3, 3a i 4, nie złożył lub nie wyjaśnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 12 ust.l,
lub nie złożył pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.68
Podrozdział 2. Przetarg ograniczony
Art. 25. Przetarg ograniczony - definicja
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na
tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz w miejscach określonych w art.8 niniejszego regulaminu, Wykonawcy składają
wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać Wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Art. 26. Wszczęcie postępowania i ogłoszenie przetargu
1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego, przepisy art.8 stosuje się odpowiednio.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej informacje określone w art.20 ust.2 litery: a - c, e - j oraz:
a)

informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu;

b)

liczbę Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;

c)

miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Art. 27. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu oraz oświadczenie
1.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów z tym, że termin ten nie
może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.

2.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków,
również te dokumenty.

Art. 28. Kryteria kwalifikacji, zaproszenie i termin składania ofert, wadium
1.

Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie
określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 4 (cztery).

2.

O wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków Zamawiający niezwłocznie informuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu,
Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.

4.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza, niż określona w ogłoszeniu,
Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki, nie mniej niż dwóch.

5.

Jeżeli w postępowaniu złożono tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający
unieważnia postępowanie.69

6.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ oraz wskazuje dzień i miejsce
składania ofert.

7.

Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy dotyczące terminów składania ofert, określone w art.2 1.

8.

Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy dotyczące wadium określone w art. 23 i 24.

Podrozdział 3. Negocjacje bez ogłoszenia
Art.29. 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 wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, przekazując wybranym przez siebie Wykonawcom
zaproszenie do negocjacji.

3.

Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej informacje określone w art.20 ust.2 litery: a - c, e - h, j
oraz miejsce i termin negocjacji z Zamawiającym.

4.

Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2 (dwóch).

Art. 30. Przeprowadzenie postępowania w trybie negocjacji bez ogłaszania
1.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

2.

Zapraszając do składania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium. Przepisy art. 23 i 24
stosuje się odpowiednio. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje SIWZ. Zamawiający
zaprasza do składania ofert Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje.

3.

Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany, będących przedmiotem negocjacji,

68 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/05 z dnia 12 lutego
69 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r.
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wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie
zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
4.

W zaproszeniu do składania ofert Zamawiający informuje Wykonawców o:
a)

zmianach będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu
zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia, a także zmianach kryteriów oceny ofert i ich
znaczenia;

b)

miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;

c)

obowiązku wniesienia wadium, jeżeli taki istnieje;

d)

terminie związania ofertą.

Podrozdział 4. Zapytanie o cenę
Art. 31. Zapytanie o cenę - definicja
Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym aby zapewnić konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie Wykonawców, jednak nie mniej niż 4 (czterech) i zaprasza
ich do składania ofert.
Art. 32. Przesłanki zastosowania trybu
1.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub
usługi o ustalonych standardach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych.

2.

W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba standaryzacji, unifikacji urządzeń, wyrobów, materiałów lub gdy usługi typu
specjalistycznego wykonywane są na rynku przez ograniczoną liczbę Wykonawców zapewniających utrzymanie
wymaganych standardów jakościowych - Zamawiający może się zwrócić z zapytaniem o cenę do Wykonawców, którzy
spełniają te wymagania i oferują określone produkty.

Art. 33. Wszczęcie postępowania
1.

Zamawiający przy uruchamianiu postępowania, w pierwszej kolejności kieruje zaproszenia do Wykonawców
figurujących w Rejestrze Oceny Dostawców, pozytywnie ocenionych przez Zamawiającego. Rejestr ten prowadzony
jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

2.

Zamawiający może zaprosić do składania ofert również innych Wykonawców korzystając z informacji rynkowych dla
danej branży.

3.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przesyła SIWZ.

Art. 34. Zakaz negocjacji
1.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

2.

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

3.

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy tylko jedna oferta jest ważna.

Podrozdział 5. Zamówienie z wolnej reki
Art. 35. Zamówienie z wolnej ręki - definicja
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko
z jednym Wykonawcą.
Art. 36. Przesłanki zastosowania trybu i oświadczenie
1.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę: z przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze lub z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z
odrębnych przepisów lub w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

b)

ze względu na wyjątkową sytuację wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;

c)

w prowadzonym poprzednio postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została złożona żadna oferta lub wszystkie
oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

d)

w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których zrealizowanie stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; w przypadku udzielania dotychczasowemu
Wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, polegających na rozszerzeniu dostawy, przy łącznym spełnieniu
poniższych warunków:

e)

i.

jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych,
co z kolei powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w
użytkowaniu i dozorze,

ii.

jeżeli zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczy
przedmiotu zamówienia w niej określonego;

w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy/
dostaw, usług lub robót budowlanych, zamówień uzupełniających, jeżeli umowa zawarta z tym Wykonawcą nie j w 1

Regulamin udzielania zamówień przez PEW IK G D Y N IA Sp. z o.o. - tekst jednolity

Strona 12/18

PEW IK G D Y N IA Sp. z o.o.

charakteru ramowego.
2.

Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

3.

W przypadku udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających dotychczasowemu Wykonawcy niezbędne jest
aneksowanie zawartej umowy.70

Rozdział 6. W ybór najkorzystniejszej oferty
Art. 37. Treść i forma oferty
1.

Wykonawca może złożyć samodzielnie lub w konsorcjum (oferta wspólna) tylko jedną ofertę.

2.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Art. 38. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej i częściowej
1.

Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

2.

Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

3.

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że Zamawiający określi
maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca.

4.

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

5.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

Art. 39. Termin związania ofertą
1.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie krócej niż 30 dni.

2.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko
raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 30 dni. Odmowa nie powoduje utraty wadium, natomiast zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu
związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo - jeżeli nie jest
to możliwe - z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

3.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Art. 40. Otwarcie ofert
1.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert, z zawartością wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu - przed upływem wyznaczonego terminu ich składania.

2.

Zamawiający nie ma obowiązku podawania Wykonawcom informacji na temat posiadanego budżetu na realizację
zamówienia.

3.

W przypadku przetargów nieograniczonych i ograniczonych otwarcie ofert jest jaw ne i następuje bezpośrednio po
upływie terminu do ich składania z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

4.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny i pozostałych elementów oceny ofert podlegających ocenie zgodnie z zapisami SIWZ.

5.

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

Art. 41. Wyjaśnienia treści złożonych ofert
1.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.

Zamawiający poprawia w ofercie:71
a)

oczywiste omyłki pisarskie,

b)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3.

Skreślony12

Art. 42. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych
1.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
a)

w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
i.

jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się,

70 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
71 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
7~ Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
ii.
b)

jeżeli cenę jednostkow ą podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę
jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
i.

jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano
ceny za części zamówienia,

ii.

jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano ten
zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

iii. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie,
przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
c)

w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
i.

przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

ii.

jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

iii. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano
poszczególne ceny ryczałtowe.
2. Skreślony73
Art. 43. Przesłanki odrzucenia oferty 4
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)

jest niezgodna z niniejszym Regulaminem;

b)

jej treść nie odpowiada treści S1WZ, z zastrzeżeniem art.41 ust.2 litera c);

c)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d)

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e)

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert lub wpisanego do Rejestru Nierzetelnych Wykonawców;

f)

zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania faksem od Zamawiającego zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 41 ust.2 litera c);

h)

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów, o których mowa w art. 12 ust. 1 litera b) lub
nie złożył dostatecznych wyjaśnień dotyczących tych dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 12 ust.4.;

i)

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

j)

Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 39 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.75

Art. 44. Rażąco niska cena
1.

Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.76

2.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia
dostępne dla Wykonawcy oraz oryginalność projektu Wykonawcy

3.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Art. 45. Kryteria oceny ofert. W ybór oferty najkorzystniejszej
1.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SI WZ.

2.

Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności
jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie
oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

3.

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej,

73 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
74 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
75 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
6 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
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technicznej lub finansowej, z uwzględnieniem ust.4
4.

W postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie ochrony osób i mienia, z
wyjątkiem związanych z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności, socjalne, hotelarskie lub restauracyjne,
szkoleniowe lub edukacyjne, zdrowotne, w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem usług kablowej sieci
radiowej i telewizyjnej, Zamawiający może nie przestrzegać zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie
właściwości Wykonawcy.

5.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

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

7.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8.

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

9.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i
uzasadnienie jej wyboru,

b)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,,

c)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

Art. 46. Przesłanki unieważnienia postępowania
1.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a)

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;

b)

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;

c)

w przypadkach, o których mowa w art.45 ust.7, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d)

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

e)

postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

2.

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

3.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie
przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Art. 47. Zawarcie umowy
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu zawiadomienia wybranemu w toku postępowania
Wykonawcy o wyborze jego oferty. Zawiadomienie winno być wysłane przed upływem terminu związania ofertą, zaś
podpisanie umowy w wyjątkowych przypadkach może nastąpić za zgodą Wykonawcy po upływie terminu związania
o fertą.77

2.

Wykonawca winien podpisać umowę w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisów ust.l
niniejszego paragrafu. Termin ten może ulec zmianie na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku, gdy obiektywne
przyczyny uniemożliwiają podpisanie umowy w wyznaczonym terminie.

3.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Podpisanie umowy jest uwarunkowane
uzyskaniem zgody Wykonawcy, który złożył tę o fe rtę .78

4.

Jeżeli Wykonawca, z którym Zamawiający zawarł umowę, nie przystępuje do jej realizacji, realizuje ją bez zachowania
należytej staranności, albo uchyla się od wypełniania obowiązków wynikających z zawartej umowy, Zamawiający ma
prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy i żądać kar i/lub odszkodowania zgodnie z zawartą um ow ą.79

5.

Jeżeli zajdzie sytuacja, o której mowa w art. 47 ust.3 lub ust.4, Zamawiający może wpisać takiego Wykonawcę do

77 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
78 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
79 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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Rejestru Nierzetelnych Wykonawców, informując go o tym fakcie.80
6.

Jeżeli zajdzie sytuacja, o której mowa w ust.4 Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy, którego oferta w
rankingu ofert była na drugiej pozycji, z zapytaniem o dalsze zainteresowanie realizacją zamówienia, a także o
podtrzymanie warunków określonych w złożonej ofercie. Po uzyskaniu potwierdzenia Zamawiający ma prawo podpisać
z nim umowę bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.81

Art. 48. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
1.

W przypadku postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i ograniczonego, Zamawiający
niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub
unieważnieniu postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej
(www.pewik.gdynia.pl). 82

2.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust.l zawiera co najmniej8’:
a)

nazwę (firmę) i adres Zamawiającego, numer sprawy oraz nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego i tryb;

b)

informację, iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem;

c)

liczbę otrzymanych ofert oraz informację o najniższej i najwyższej cenie (netto i brutto) spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz inne parametry podlegające ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert określone dla
danego postępowania;84

d)

nazwę i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (oznaczenie oferty częściowej - jeżeli dotyczy) wraz z
ceną wybranej oferty (netto i brutto) i datą udzielenia zamówienia.

Rozdział 7. Dokumentowanie postępowań
Art. 49. Zawartość protokołu z postępowania
1.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania
o udzielenie zamówienia, zawierający co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, informację o trybie udzielenia
zamówienia, informacje o Wykonawcach, cenę i inne istotne elementy ofert, wskazanie wybranej oferty lub ofert.

2.

Skreślony. 85

3.

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i W ykonawców oraz kopia umowy w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.86

4.

Skreślony. 87

5.

Skreślony.88

6.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny po zakończeniu postępowania. Oferty są jaw ne od momentu ich otwarcia;
Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami i oferty w wyznaczonym terminie na pisemny wniosek
Wykonawcy.89

7.

Zamawiający pobiera opłatę od Wykonawcy za powielanie protokołu, załączników oraz ofert z zastrzeżeniem, iż opłata
może jedynie pokrywać koszty ich powielania.90

Art. 50. Okres przechowywania protokołu
1.

Protokół wraz z załącznikami przechowywany jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

2.

Zamawiający zwraca Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany,
projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

3.

Kopia zawartej umowy przechowywana jest wraz z kompletem dokumentów związanych z danym postępowaniem,
natomiast oryginał umowy - zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zam awiającego.91

Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
Dodany Zarządzeniem PZ nr 2012/30 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
82

Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r. i Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.

8' Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r.
84 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r.
85 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
86 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
87 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
88 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
89 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r.
90 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2014/19 z dnia 20 maja 2014 r.
91 Dodany Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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Rozdział 8. Umowy w sprawach zamówień
Art. 51. Informacje ogólne
1.

Do umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanych dalej
„umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy
szczególnej.

3.

Skreślony .92

4.

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

5.

W przypadku, o którym mowa w ust.4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy 9j.

6.

Zamawiający może zawierać umowy o charakterze ramowym określające szacunkowo ilości lub zakres produktów,
których nabycie przewidziane jest w okresie obowiązywania tej umowy oraz szacunkową łączną wartość zamówień w
tym okresie. Poszczególne zamówienia składane są według bieżących potrzeb Zamawiającego na ustalonych warunkach
handlowych, a wynagrodzenie za ich realizację ustalane jest według cen jednostkowych określonych w umowie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej, w przypadku zamówienia produktów w mniejszej
ilości lub zakresie niż ustalona szacunkowo w umowie o charakterze ram ow ym .94

Art. 52. Czas trwania umowy
1.

Umowę zawiera się na czas oznaczony, przy czym termin i warunki jej wypowiedzenia określone są w S1WZ i umowie.

2.

W przypadku wypowiedzenia umowy podczas jej realizacji, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.

Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej, gazu z sieci gazowej, ciepła z sieci ciepłowniczej, licencji na oprogramowanie komputerowe, oraz
usług związanych z serwisowaniem zainstalowanych urządzeń i linii technologicznych.95

Art. 53. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
zabezpieczeniem, dla postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i usługi.

umowy,

zwanego

dalej

2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli
Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
pieniądzu, gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może
dopuścić inną formę wniesienia zabezpieczenia, ale nie inną niż wynikającą z Ustawy.

4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.

5.

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

6.

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

7.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w ust.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.

8.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu
ważności gwarancji, do czasu wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pod
rygorem wstrzymania najbliższej płatności.96

92 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2008/05 z dnia 22 stycznia 2008 r.
9> Sprostowany Zarządzeniem PZ nr 2012/30 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
94 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r. i Zarządzeniem PZ nr 2012/16 z dnia 16 maja 2012 r. oraz
sprostowany Zarządzeniem PZ nr 2012/30 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
95 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
96 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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9.

S kreślony97

Art. 54. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy.

2.

Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie za zgodą Zamawiającego, może być tworzone
przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamawiający wpłaca
kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30%
kwoty zabezpieczenia, natomiast wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy
okresu, na który została zawarta umowa.

4.

W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, termin utrzymania w mocy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, powinien być odpowiednio przedłużony. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych i/lub
zamiennych skutkujących zwiększeniem zamówienia, wartość zabezpieczenia powinna zostać odpowiednio
podwyższona. Powyższe zmiany w zakresie zabezpieczenia, muszą być wprowadzone najpóźniej w terminie podpisania
aneksu do umowy.

Art. 55. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

2.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać
30% wysokości zabezpieczenia.

3.

Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji jakości, chyba że w czasie gwarancji lub rękojmi zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte przed
upływem tego terminu. W takim przypadku zwrot zabezpieczenia następuje po wykonaniu obowiązków wynikających z
gwarancji lub rękojmi.

Art. 56. Inne zabezpieczenia
1.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia może dopuścić możliwość wypłaty zaliczki, o czym powinien
poinformować w SIWZ, jak również podać jej wysokość, zasady rozliczania i formy zabezpieczenia.98

2.

Skreślony. "

3.

Skreślony. 100

Rozdział 9. Środki ochrony prawnej
Art. 57. Protesty i odwołania101
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy nie przysługuje prawo do składania protestów.
Art. 58. Spory wynikające z realizacji umowy
Spory mogące wystąpić na etapie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, będą rozstrzygane
polubownie w drodze negocjacji pomiędzy stronami, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia - przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Rozdział 10. Przepisy końcowe
Art. 59. Uwagi
1.

Regulamin wchodzi w życie w dniu określonym w zarządzeniu wprowadzającym.

2.

Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie regulaminu, a także do umów w sprawach zamówień
zawartych przed dniem wejścia w życie regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin udzielania zamówień PEWIK GDYNIA Sp. z
o.o. z dnia 29 marca 2004 r. (Zarządzenie nr 21/2004 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Gdyni z późniejszymi zmianami).

97 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2016/39 z dnia 18 listopada 2016 r
98 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
99 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
100 Skreślony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
101 Zmieniony Zarządzeniem PZ nr 2009/38 z dnia 3 sierpnia 2009 r.
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