Załącznik do Zarządzenia nr 2018/24 Zarządu z dnia 27 lipca 2018 r.
W Regulaminie udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., wprowadzonym w życie Zarządzeniem
Prezesa Zarządu Spółki nr 2007/36 z dnia 20 sierpnia 2007 roku (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 1. otrzymuje brzmienie: „Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się w celu przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, gdy jego wartość jest niższa od wyrażonej w złotych polskich równowartości 443 000 €
dla dostaw i usług oraz 5 548 000 € dla robót budowlanych, ale jest wyższa od 6 000 €. Średni kurs złotego w
stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień wynosi 4,3117.”.
2. Art. 2 lit. a), b), c) i g) otrzymują brzmienie:
„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 2017 r. poz. 1830);”
„b) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu, które może obejmować dodatkowo
rozmieszczenie lub instalację;”
„c) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Ustawy, a także realizację obiektu
budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;”
„g) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);”
3.

W Art. 2 wykreśla się lit. m) – definicję kierownika Zamawiającego.

4.

Art. 5 ust. 2b otrzymuje brzmienie: „Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z dniem jego wszczęcia, z
uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.”

5.

Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z
zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem art. 13.”

6.

W Art. 7 ust. 2 słowa: „Kierownik Zamawiającego” zastępuje się słowem: „Zamawiający”.

7.

Art. 11 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „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 i którzy zostali wpisani do Rejestru Nierzetelnych Wykonawców;”

8.

W Art. 11 ust. 1 dodaje się lit. j) o treści: „Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych.”

9.

W Art. 11 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: „nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą, jeżeli było wymagane,”

10. W Art. 12 w ust. 1a dodaje się zdanie trzecie o treści: „Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli z
przedłożonych dokumentów nie będzie wynikało, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie
podlega wykluczeniu, Zamawiający może wezwać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1.”
11. Art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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 c) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, do ich złożenia w terminie dodatkowo wyznaczonym. Jeżeli
Wykonawcy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art.12 ust.1 litera a) lub c) zawierające błędy
lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do złożenia w terminie dodatkowo wyznaczonym
prawidłowych oświadczeń lub dokumentów. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia najpóźniej w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje
wezwań określonych w niniejszym ustępie, jeżeli mimo złożenia wymaganych dokumentów oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.”
12. Art. 12 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie
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złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w art.12 ust.1 litera b), do ich złożenia
w wyznaczonym dodatkowym 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.
13. Art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie dodatkowym
terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących niejasnych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.12
ust.1.”
14. Art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „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.”
15. Art. 16 ust. 2 lit. h) otrzymuje brzmienie: „wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia;”
16. Art. 22 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków i braku podstaw wykluczenia, również te dokumenty, zgodnie z art.12.”
17. W Art. 53 po ust. 3 dodaje się ust. 3a o treści: „Zamawiający może dopuścić, aby zabezpieczenie należytego
wykonania umowy było tworzone przez potrącenia z należności Wykonawcy za częściowo wykonane usługi lub
roboty budowlane. Potrącane kwoty są wpłacane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje
się zapłaty faktury.”
18. W Art. 53 po ust. 3a dodaje się ust. 3b o treści: „Zamawiający może dopuścić w SIWZ, aby zabezpieczenie było
wnoszone wyłącznie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji i zostało potrącone z ostatniej należności
Wykonawcy, w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.”
19. W Art. 54 skreśla się ust. 2 i 3.
20. Art.. 55 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kwota, o której mowa w ust. 2 i art. 53 ust.3b, 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.”
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