
Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi  

 

§ 1.  

Regulamin stosuje się w przypadkach zamówień sektorowych, które w sposób łączny spełniają 

następujące przesłanki: 

- udzielane są w celu wykonania działalności obsługi sieci świadczących publiczne 

usługi w zakresie transportu kolejowego, 

- ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

- wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto. 

 

§ 2.  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) 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, nawet jeżeli jest płacona 

na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, 

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy 

ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, 

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 

leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 

rozmieszczenie lub instalację, 

3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania 

zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; 

4) koncesji na roboty budowlane - należy przez to rozumieć zamówienia na roboty 

budowlane, z tym że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji 

obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą, 

5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: 

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

odnoszących się przedmiotu do zamówienia publicznego w szczególności w przypadku 

zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 

można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia 

kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo 

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt; 

6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, wykonanie części zamówienia, 

7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, odmienny niż określony przez 

zamawiającego sposób wykonania zamówienia sektorowego, 

8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w 

załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do 

rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada  

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 

16.12.2002, str. 1, z późn. zm.5), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, lub 

obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych 

środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, 



9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów 

o finansach publicznych,  

10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 

roboty budowlane lub dostawy, 

11) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a 

jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków 

dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w 

szczególności cen a jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości, 

12) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, 

13) zamawiającym - należy przez to rozumieć PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z 

o.o., 

14) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 

zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane, 

15) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w § 

1, 

16) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej 

Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych podprogowych 

na roboty budowlane, dostawy i usługi. 

  

§ 3.  

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców.  

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 

wyłączeniu, jeżeli: 

 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia, 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą 

prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje 

uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z 

postepowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub 

pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym 

rozstrzygnięciu tego postepowania, 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 228-230a, art. 270, 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-228
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-270


art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny ), zwanej dalej "Kodeksem karnym", o ile nie 

nastąpiło zatarcie skazania. 

 

§ 4.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w Regulaminie. 

 

§ 5.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 

Regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej (np. ePUAP, 

poczta elektroniczna). 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

§ 6.  

1. Trybami udzielania zamówienia są: przetarg nieograniczony, negocjacje, zapytanie o cenę, 

zamówienie z wolnej ręki, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, tylko w 

przypadkach określonych w Regulaminie. 

3. W przypadku zamówień sektorowych, finansowanych lub planowanych do finansowania ze 

środków pomocowych pochodzących ze środków unijnych, trybem udzielenia zamówienia 

jest przetarg nieograniczony lub negocjacje. 

 

§ 7. 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Regulaminu nie 

stanowią inaczej. 

 

§ 8. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. 

 

§ 9.  

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

Zarząd Spółki. 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają 

także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz 

czynności związane z przygotowaniem postępowania. Zarząd Spółki może powierzyć 

pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym 

rozdziale, pracownikom zamawiającego. 

 

§ 10.  

1. Zarząd Spółki obligatoryjnie powołuje komisję do przeprowadzenia każdego postępowania. 

2. Komisja ma być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych 

postępowań.  

 

§ 11.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego. 

 

§ 12.  

1. Wykonawcy mogą 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 reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa 

w ust. 1. 

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

 

§ 13.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) 13  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

7) 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 dowodów; 

8) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady 
lub toczy się wobec niego postępowanie administracyjne np. przez Prezesa UODO. 

 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza również wykonawców którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;  

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w § 24 ust. 7, albo nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą;  

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-konkurencji-i-konsumentow-17337528
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-konkurencji-i-konsumentow-17337528


4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

§ 14.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców 

oświadczeń lub dokumentów, które uzna za niezbędne do przeprowadzenia postępowania, 

wskazanych w ogłoszeniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia lub zaproszeniu do składania 

ofert. 

 

§ 15. 

1. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 14, lub którzy złożyli dokumenty, o 

których mowa w §14, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin 

uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

2. Zamawiający wzywa także wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §14. 

 

§ 16.  

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazuje za pośrednictwem: 

1) poczty elektronicznej na adres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub 

2) pisemnie na adres pocztowy wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub 

3) na adres ePUAP zamawiającego, E-Doręczenia lub 

4) faksu na numer wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

§ 17.  

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. 

 

§ 18.  

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem odrębnych przepisów 

technicznych przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 

wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, 

aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie 

zamówienia. 

 

§ 19.  

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje 

przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 



3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

 

§ 20.  

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, 

2) tryb udzielenia zamówienia, 

3) opis przedmiotu zamówienia (w przypadku powierzenia przetwarzania danych opis 

powinien zawierzać zabezpieczenia ryzyk związanych z powierzeniem), 

4) termin wykonania zamówienia, 

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

spełniania tych warunków, 

6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami, 

8) wymagania dotyczące wadium – jeżeli jest wymagane, 

9) termin związania ofertą, 

10) opis sposobu przygotowywania ofert, 

11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 

12) opis sposobu obliczenia ceny, 

13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, 

14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli jest 

wymagane, 

16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

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

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

na takich warunkach, 

17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

18) zapisy dotyczące ochrony danych osobowych (obowiązek informacyjny, 
Kwestionariusz - Bezpieczeństwo Danych Osobowych przy powierzeniu przetwarzania 
danych osobowych). 

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia może zawierać również: 

1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 

2) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie, 

3) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, 

4) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych, 



5) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot. 

3. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) 

proponowanych podwykonawców. 

4. Zamawiający może określić w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która część 

zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.  

 

§ 21.  

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w przypadku przetargu 

nieograniczonego zamieszczana jest na stronie internetowej zamawiającego.   

 

§ 22.  

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, chyba że prośba 

o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 

terminem składania ofert. 

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono Specyfikację Warunków Zamówienia (faksem lub e-mailem), a jeżeli 

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza także na tej stronie.   

3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia; w takim przypadku 

sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści 

specyfikacji oraz odpowiedzi na nie. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie 

wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Warunków Zamówienia.  

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano Specyfikację Warunków Zamówienia (faksem lub e-mailem), a jeżeli 

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza także na tej stronie.    

5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikację 

Warunków Zamówienia (faksem lub e-mailem), a jeżeli Specyfikacja Warunków 

Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.   

 

§22a. 

1. Zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych 

postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji, 

2) określają okoliczności skorzystania z opcji, 

3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy. 

2. Czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących opcje z 

naruszeniem ust. 1 podlegają unieważnieniu. 



 

§ 23.  

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. 

Przy czym, jeśli przewidziano zamówienia uzupełniające, określa wadium dla wartości 

zamówienia podstawowego. 

4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla 

każdej z części. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) Pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

 

§ 24.  

1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

1) upłynął termin związania ofertą, 

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania tej umowy, 

3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały 

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) który został wykluczony z postępowania, 

3) którego oferta została odrzucona. 

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: 

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

ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcę. 

5. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z 

postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 

wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w §15 ust. 2 Regulaminu, nie złożył, dokumentów, o których 



mowa w § 14 Regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

 

Przetarg nieograniczony 

 

§ 25.  

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

 

§ 26.  

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając 

ogłoszenie o zamówieniu na własnej stronie internetowej.  

2. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób. 

3. Zamawiający po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, może poinformować o wszczęciu 

postepowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach swojej działalności świadczą 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, które są przedmiotem postępowania. Informacja, o 

której mowa powyżej nie może swoim zakresem wykraczać poza treść SWZ i ogłoszenia o 

zamówieniu. 

4. W przypadku zamówień sektorowych, finansowanych lub planowanych do finansowania ze 

środków pomocowych pochodzących ze środków unijnych, zamawiający wszczynając 

postępowanie przekazuje ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

 

§ 27.  

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 26 ust. 1 i ust. 3, zawiera co najmniej:  

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego, 

2) określenie trybu zamówienia, 

3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Warunków 

Zamówienia, 

4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o 

możliwości składania ofert częściowych, 

5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej, 

6) termin wykonania zamówienia, 

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

spełniania tych warunków wraz z określeniem dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków, 

8) informację na temat wadium – jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium, 

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie, 

10) miejsce i termin składania ofert, 

11) termin związania ofertą, 

12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 

 

 



§ 28.  

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 

przygotowanie i złożenie oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 

§ 29.  

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków, również te dokumenty. 

  

§ 30.  

1. W sytuacji, gdy w postępowaniu złożone zostały wyłącznie oferty, których ceny 

przekraczają kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru wykonawcy może przeprowadzić 

dogrywkę. 

2. W celu przeprowadzenia dogrywki zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, 

którzy nie podlegają wykluczeniu i złożyli w postępowaniu oferty nie podlegające 

odrzuceniu. 

3. Po przeprowadzeniu negocjacji wykonawcy składają powtórnie ofertę, jednak jej wartość 

nie może przekroczyć wartości oferty złożonej wcześniej przez wykonawcę w 

postępowaniu. 

4. Do negocjacji zapisy § 32 stosuje się odpowiednio. 

 

Negocjacje  

 

§ 31.  

Negocjacje to tryb udzielenia zamówienia, w którym złożenie ofert poprzedzone jest 

negocjacjami warunków umowy w sprawie zamówienia przeprowadzonymi pomiędzy 

zamawiającym a wybranymi przez niego wykonawcami. 

 

§ 32.  

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji, przekazując wybranym przez 

siebie wykonawcom zaproszenie do składania ofert wraz z SWZ oraz określonym terminem 

i miejscem negocjacji. 

2. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, 

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

wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2. 

3. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia 

wadium. 

4. Przy przeprowadzaniu postępowania w trybie negocjacji, w przypadku zamówień 

sektorowych, współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków 

pomocowych pochodzących ze środków unijnych zamawiający wszczynając postępowanie 

przekazuje ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zamawiający 

dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o tym postępowaniu na swojej stronie internetowej, w 

swojej siedzibie w miejscu ogólnie dostępnym oraz w prasie ogólnopolskiej. Do treści 

ogłoszenia odpowiednio stosuje się zapisy § 27. Zamawiający w ogłoszeniu określi sposób 

ubiegania się o uczestnictwo w postępowaniu. 



 

Zamówienie z wolnej ręki 

 

§ 33.  

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę: 

a) z przyczyn, ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych lub gospodarczych, 

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów, 

c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 

2) ze względu na wyjątkową sytuację, wymagane jest natychmiastowe wykonanie 

zamówienia, 

3) z przyczyn, ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych lub gospodarczych leży to w 

interesie zamawiającego, 

4) w prowadzonym uprzednio postępowaniu o udzielenie zamówienia, postępowanie 

zostało unieważnione, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 

odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, 

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 

łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych lub gospodarczych 

oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby 

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego, 

6) Specyfikacji Warunków Zamówienia w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 

budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 

zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość 

tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, 

7) w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, 

zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana 

dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących do- 

staw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby 

zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co 

powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 

techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji, 

2. Przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki nie obowiązują przepisy § 13, § 15, § 20-24, § 

37. 

3. W przypadku zamówień z wolnej ręki, współfinansowanych lub planowanych do 

współfinansowania ze środków pomocowych pochodzących ze środków unijnych, 

zamawiający udziela zamówienia zgodnie z właściwymi wytycznymi odnoszącymi się do 

programu operacyjnego, z którego współfinansowany jest dany projekt. 



 

Zapytanie o cenę 

 

§ 34.  

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę 

do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.  

 

§ 35.  

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do 

składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich 

działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia 

konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 3. 

2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła Specyfikację Warunków 

Zamówienia. 

3. Przy przeprowadzaniu postępowania w trybie zapytania o cenę zamawiający może 

dodatkowo umieścić ogłoszenie o tym postępowaniu na swojej stronie internetowej, w 

swojej siedzibie w miejscu ogólnie dostępnym oraz w mediach (prasa, radio, telewizja). 

Do treści ogłoszenia odpowiednio stosuje się zapisy § 27. Zamawiający w ogłoszeniu 

określi sposób ubiegania się o uczestnictwo w postępowaniu. 

4. W przypadku udzielenia postępowania w trybie zapytania o cenę współfinansowanego lub 

planowanych do współfinansowania ze środków pomocowych pochodzących ze środków 

unijnych, zamawiający udziela zamówienia zgodnie z właściwymi wytycznymi 

odnoszącymi się do programu operacyjnego, z którego współfinansowany jest dany 

projekt. 

 

§ 36.  

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie 

prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

 

  

Wybór najkorzystniejszej oferty  

 

§ 37.  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

§ 38.  

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. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 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. 

 



§ 39.  

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

ofertę. 

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie protestu. 

 

§ 40.  

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni.  

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może przedłużyć termin o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

30 dni.  

3. W przypadku przedłużenia okresu związania wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

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

 

§ 41.  

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

3. Podczas otwarcia ofert podaje się kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia oraz kwotę przeznaczoną na zamówienia uzupełniające 

(jeżeli były przewidziane), nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące kryteriów wyboru oferty. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy 

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

 

§ 42.  

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 tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego ofertę poprawiono. 

  

§ 43. 

1. Wykonawca, w ofercie którego zamawiający dokonał poprawy omyłek ma prawo w ciągu 

3 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 42 ust. 2, nie zgodzić się 

na wprowadzenie poprawek omyłek, zgłaszając pisemnie ten fakt zamawiającemu.  

2. Braku sprzeciwu wykonawcy wobec wprowadzonych poprawek omyłek w treści oferty 

oznacza ich akceptację.  

3. Zamawiający poprawiając omyłki, o których mowa w § 42 ust. 2 uwzględnia 

konsekwencje dokonanych poprawek. 

  



§ 44. 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z Regulaminem, 

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do szacunkowej wartości przedmiotu 

zamówienia oraz ofert innych wykonawców, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

6) zawiera omyłki, których nie można poprawić na podstawie § 42, 

7) wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

9) wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu ważności oferty. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego oferta została odrzucona 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

§ 45. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

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, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 

na podstawie odrębnych przepisów. 

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. 

 

§ 46. 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, o ile zamieści taki 

zapis w SWZ i pozwala na to specyfika zamówienia, ma prawo udzielić zamówienia 

więcej niż jednemu wykonawcy.  

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, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek 
pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia, 
zapewniona ochrona danych osobowych. 

3. 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. 

4. 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.  

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

§ 47. 

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu w jeden ze sposobów określonych w § 16, a  w przypadku 

postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając 

informację również na swojej stronie internetowej.  

2. W przypadku umów ramowych zamawiający może nie publikować ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia dla każdego zamówienia opartego na umowie ramowej. 

 

§ 48. 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) w prowadzonych postępowaniach nie złożono przynajmniej jednej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem § 30, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia przestało leżeć w interesie zamawiającego, 

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 

sprawie zamówienia, 

5) w terminie związania ofertą nie uzyska stosownych pozwoleń na wykonanie   

przedmiotu zamówienia, 

6) w przypadku gdy inne niż Zarząd Spółki organa zamawiającego nie wyrażą zgody 

na realizacje przedmiotu zamówienia; przesłanki tej nie stosuje się w przypadku 

zamówień sektorowych, współfinansowanych lub planowanych do 

współfinansowania ze środków pomocowych pochodzących ze środków unijnych,  

7) w przypadku, o którym mowa w § 46 ust. 4, zostały złożone dodatkowe oferty o takiej 

samej cenie. 

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 

w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu na 

składanie ofert, natomiast w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert – wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 

§ 49. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 

upływem terminu związania ofertą. 

2. Umowę zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminów, o 

których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 

tylko jedna oferta. 



4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w   

§ 48 ust 1. 

 

§ 49a 

1. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, 

stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego, negocjacji lub zamówienia z wolnej ręki.  

2. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata. 

3. Zamawiający udziela zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową: 

1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie 

ramowej, 

2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową: 

a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do 

wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie 

warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw oraz warunki 

wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej, którzy zrealizują 

roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

b) zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji 

robót budowlanych, usług lub dostaw lub nie wszystkie warunki wyłonienia 

wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej, 

c) w odniesieniu do niektórych zamówień zgodnie z lit. a, a w odniesieniu do innych 

zgodnie z lit. b, o ile taka możliwość została przez zamawiającego przewidziana w 

ogłoszeniu o zamówieniu, w przypadku gdy umowa ramowa określa wszystkie 

warunki regulujące realizację robót budowlanych, usług lub dostaw. 

4. Zamawiający, udzielając zamówienia na podstawie umowy ramowej, nie może 

dokonywać istotnych zmian warunków zamówienia określonych w umowie ramowej. 

5. W przypadku udzielania zamówienia na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, 

zamawiający, jeżeli dokonano zmiany umowy ramowej, może wezwać wykonawcę 

będącego stroną umowy ramowej do uzupełnienia oferty, w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

6. Zamawiający w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy ramowej określa w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji warunki na jakich 

będą udzielane zamówienia wykonawcom, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi 

lub dostawy w przypadku, o którym w ust. 3 pkt 2 lit. a. 

7. Zamawiający określa w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu o 

zamówieniu dotyczących umowy ramowej kryteria wyboru, wskazujące które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi będą nabywane po ponownym poddaniu zamówienia 

procedurze konkurencyjnej lub bezpośrednio zgodnie z warunkami umowy ramowej w 

przypadku udzielania zamówienia na zasadach określonych w ust. 3 pkt 2 lit. c. W tych 

dokumentach określa się również, które warunki mogą być przedmiotem ponownego 

poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej. 

8. Przepis ust. 3 pkt 2 lit. c stosuje się również do tych części umowy ramowej, dla których 

określono wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw, 

niezależnie od tego, czy w umowie ramowej określono wszystkie warunki dotyczące 

realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw dla pozostałych części tej umowy. 



9. W przypadku zaproszenia wykonawców będących stronami umowy ramowej do 

składania ofert, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, zamawiający: 

1) stosuje te same warunki udziału w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia, 

które stosowano przy zawarciu umowy ramowej, i, w razie potrzeby, bardziej 

sprecyzowane warunki, oraz, w stosownych przypadkach, inne warunki wskazane 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu dotyczących umowy ramowej 

oraz 

2) zaprasza do składania ofert wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, oraz 

3) wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności przedmiotu 

zamówienia oraz czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia ofert 

w odniesieniu do każdego zamówienia. 

 

Dokumentowanie postępowań 

 

§ 50. 

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza 

pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, 

zawierający co najmniej: 

1) opis przedmiotu zamówienia, 

2) informację o trybie udzielenia zamówienia, 

3) informacje o wykonawcach, 

4) cenę i inne istotne elementy ofert, 

5) wskazanie wybranej oferty. 

2. Oferty, opinie biegłych i doradców, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne 

dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w 

sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu. 

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.  

4. Nie ujawnia się informacji: 

a) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w § 41 ust. 3, 

b) dotyczących indywidualnej oceny ofert przez członków komisji, z wyjątkiem 

informacji zamieszczonych w protokole, 

c) stanowiących tajemnicę handlową zamawiającego. 

 

§ 51. 

1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku postępowań współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania 

ze środków pomocowych pochodzących z funduszy unijnych zamawiający przechowuje 

protokół wraz z załącznikami przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie projektu 

lub we właściwych dla danego programu operacyjnego dokumentach. 

3. 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. 



Umowy  

 

§ 52. 

1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej. 

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej lub 

elektronicznej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 

 

§ 53. 

1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

§ 54. 

Wykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 55. 

Umowę zawiera się w zasadzie na czas oznaczony, a na wniosek Komisji Przetargowej 

zatwierdzony przez Zarząd Spółki na czas nieoznaczony, jeżeli przemawia za tym interes 

zamawiającego.  

 

§ 56. 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania finansowanego lub 

planowanego do finansowania ze środków pomocowych pochodzących z funduszy 

unijnych zakazuje się istotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wybory wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 

 

§ 57. 

1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 

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. 

 

§ 58. 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  



1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. 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, chyba że 

zabezpieczenie będzie podlegać zatrzymaniu w celu pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

  

§ 59. 

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w § 58 ust. 1.  

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 60. 

1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej 

podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 

wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 

albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z 

umowy. 

3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą 

zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 

obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w 

którym dokonuje zapłaty faktury. 



6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie 

może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

 

§ 61. 

1. Zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy zwraca zabezpieczenie, jednak nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia 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 na pisemny wniosek wykonawcy jednak nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

Protest 

 

§ 62.  

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której 

jest obowiązany na podstawie niniejszego Regulaminu, można wnieść protest do 

zamawiającego. 

2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się 

za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać 

się z jego treścią. 

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia 

Specyfikacji Warunków Zamówienia przez zamawiającego. 

4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony protest 

dotyczący postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia lub treści ogłoszenia, wnosi 

się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia lub publikacji 

ogłoszenia, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 

Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6. 

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 

prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

9. Zamawiający oddala protest jeżeli nie uwzględnia żądań w nim przedstawionych. 

 

§ 63.  

1. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie 

wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później 

niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem 



wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego 

wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po 

ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.  

3. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści 

ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również 

na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców 

do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

4. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się 

wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 

korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3, 

2) do upływu terminów, o których mowa w § 62 ust. 3 jeżeli protest dotyczy treści 

ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także 

postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 

protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w 

zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do 

zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.  

6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą 

następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego 

wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu 

toczącym się w wyniku wniesienia protestu.  

7. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą 

następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.  

 

§ 64.  

1. Zamawiający nie może zawrzeć umowy przed upływem terminu składania protestu, a w 

przypadku złożenia protestu do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia. 

2. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 65.  

1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

1) treści ogłoszenia, 

2) postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i 

wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, negocjacji i zapytania o cenę, 

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia 

jego wniesienia. 

3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za 

jego oddalenie. 

4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie 

podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania 

toczącego się w wyniku wniesienia protestu. 

5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność 

lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: 



1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania, 

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych  

żądań nie zostało uwzględnione. 

6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców. 

 

 


