
Zarz1dlzenie nr 43
Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie udzielania zamdwiefi publicznych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wy2szym (t. 1. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p6in. zm.) zarz4dzam,
co nastgpuje:

$1
Przy udzielaniu zam6wief publicznych w Uniwersytecie w Biatymstoku
stosuje sig Regulaminy, stanowiqce Zalqczniki do niniejszego Zarz4dzenia:

l) Wewngtrzny regulamin postgpowania przy udzielaniu zam6wiey't na
dostawy, uslugi i roboty budowlane, stanowiqcy Zalqcznlk nr I do
niniej sze go Zar z4dzenia,

2) Regulamin kamisji przetargowej, stanowi4cy Zal4cznlk nr 2 do niniejszego
Zarzydzenia.

$2
Nadz6r nad realizacj4 niniejszego Zarz4dzenia powierza sig Kanclerzowi
Uniwersytetu w Bialymstoku.

$3
1. Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarz4dzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

25 lutego 2015 r. w sprawie udzielania zam6wiey't publicznych
z p62niejszy mi zmianami.
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Wewngtrzny regulamin postgpowania przy udzielaniu zam6wieri na
dostawy, uslugi i roboty budowlane

ROZDZIAN. 1. PRZEDMIOT REGULACJI

$l
1. Regulamin okreSla organizacjg postgpowah przy udzielanit przez Uniwersltet

w Bialymstoku zam6wieri na dostawy, uslugi i roboty budowlane.
2. Do zawarcia umo!\y ramowej przepisy niniejszego Regulaminu stosuje sig

odpowiednio.

$2
Ilekroi jest mowa w postanowieniach Regulaminu o:

I ) Uniwersytecie - nale2y przez lo rozumiei Uniwersytet w Bialymstoku,
2) ustawie Prqwo zam6wieir publicznych - nale2y przez Io rozumiei ustawg z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych (t. 1. Dz. U. 22017 r., poz. 1579
z p62n. zm.),

3) ustawie o zasadach Jinansowania nauki - nale2y przez to rozumie6 ustawg z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t. j. Dz. U. 22016 r., po2.2045
zp62n.zm.),

4) Regulaminie - nalezy przez to rozumie6 niniejszy Regulamin,
5) jednostce - nale2y przez to rozumied wydzialy, instfuty na prawach wydzialu,

jednostki migdzywydzialowe, jednostki pozawydzialowe, jednostki
og6lnouczelniane oraz inne jednostki organizacy.jne Uniwersytetu, a takze
administracj g centraln4,

6) kierowniku zamawiaj4cego - naleZy przez to rozumiei odpowiednio:
a) Rektora je2eli warto66 zam6wienia jest r6wna lub przekracza kwotg okredlon4

w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo zam6wiey't

publicznych, od kt6rej jest uzaleZniony obowi4zek przekazywania Urzgdowi
Publikacji Unii Europejskiej ogloszeri o zam6wieniach na dostawy, uslugi oraz
roboty budowlane

b) Kanclerza - w pozostalych przypadkach,
7) kierownikujednostki - naleZy przez to rozumie6 dziekana lub inn4 osobg uprawnion4

w Swietle przepis6w ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym
i postanowien Statutu do kierowania danqjednostkq.

$3
Do udzielania zam6wieri, do kt6rych nie stosuje sig ustawy Prawo zamdwien publicznych
ze wzglgdu na kryterium inne aniZeli warto$i zam6wienia, stosuje sig wylqcznie przepisy
Rozdziafu 2, Rozdzialu 7 oraz postanowienia $ 2l ust. 3 Regulaminu.



$4
l. Na podstawie pisemnego pelnomocnictwa udzielonego przez Rektora, Uniwersytet

mo2e powierzyi przygotowanie lub przeprowadzenie postgpowania osobie trzeciej,
dzialaj4cej jako pelnomocnik zamawiaj4cego.

2. Dzial Zam6wierl Publicznych uwzglgdnia zam6wienia udzielone przez pelnomocnikir
w prowadzonym rejestrze udzielonych zam6wieri.

3. Do przygotowania lub przeprowadzenia postgpowania przez pelnomocnika stosuje siE
wyl4cznie przepisy Rozdzialu 2 Regulaminu.

$s
1. Jezeli calkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towar6w

i uslug, ustalone z nale|ytq staranno6ci4, nie przekracza kwoty l0 000 zlotych,
zam6wienia moZe udzielii samodzielnie kierownik jednostki lub inna osoba
upowa2niona pod warunkiem, 2e udzielenie tego zam6wienia nie prowadzi do podzialu
zam6wienia na czgsci lub zani2enia jego wartosci w celu uniknigcia stosowania
przepis6w ustawy Prawo zam6wieh publicznych lub Regulaminu.

2. Udzielenie zam6wienia w trybie niniejszego paragrafu nie wymaga zlolenia wniosku
i mo2e zostal udokumentowane faktur4, rachunkiem lub umowq w formie pisemnej.

3. Do udzielenia zam6wienia w trybie niniejszego paragrafu stosuje sig wyl4cznie przepisy
Rozdzialu 2 Regulaminu.

$6
Czlonkowie komisji oraz inne osoby wykonujEce czynnoSci w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia zobowi4zane s4 do dochowania naleZ1'tej starannosci, a takze
przestrzegania Regulaminu oraz przepis6w prawa.

ROZDZI AL 2, Z AS ADY UDZIELANIA ZAM6WIEN

$7
1. Uniwersytet jest jednostk4 sektora finans6w publicznych, w kt6rej przy dokonywaniu

wydatk6w publicznych nale?y przestrzega( zasad celowoSci, oszczgdnoSci oraz
uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w.

2. Uniwersytet jest zamawiaj4cym w rozumieniu tslawy Prawo zam1wien publicznych, co
oznaeza, Ze z zaslrzeZeniem wyj4tk6w wskazanych w tej ustawie, umowy, kt6rych
przedmiotem sq uslugi, dostawy lub roboty budowlane, Uniwersytet zawiera na
zasadach okredlonych w ustawie bez wzglgdu na 2r6dlo finansowania.

3. Udzielanie zarn6wieh (zawieranie um6w) odbywa sig w ramach gospodarki finansowej
Uniwersytetu, na podstawie plan6w rzeczowo-finansowych jednostek oraz planu
rzeczowo-fi nansowego Uniwersytetu.

$8
Udzielenie zam,6wienia jest moZliwe, jezeli wlaSciwa jednostka dysponuje srodkami
finansowymi niezbgdnymi do realizacji zam6wienia.

R.OZDZT AT. 3. PLANOWANIE ZAMoWIEN

$e
l. W Uniwersytecie sporzqdza sig plan zam6wieri, obejmujqcy zam6wienia i umowy

ramowe planowane do udzielenia w danym roku.
2. Plan zam6wieri jest oparty na planie rzeczowo-finansowym uniwersyetu i uwzglgdnia

wskazane w tym planie limity wydatk6w.
3. Plan zam6wieh jest sporz4dzany w szczeg6lnoSci w celu:



l) umoZliwienia publikacji wstgpnych ogloszeri informacyjnych, o kt6rych mowa
w art. l3 ustawy Prawo zam6wieri publicznych,

2) ustalenia, kt6re z planowanych zam6wierl ze wzglgdu na ich przewidywanq wartoS6
bgd4 podlegad przepisom usla*ry Prawo zam(twiey't publicznych,

3) ustalenia, kt6re z planowanych zam6wiefi b9d4 udzielane w ramach postgpowari
prowadzonych centralnie,

4) ustalenia harmonogramu postgpowad o udzielenie zam6wienia.

$10
Plan zam6wiei i plany potrzeb jednostek nie obejmujq zam6wieh, kt6rych przedmiotem
s4 roboty budowlane. Postgpowania o udzielenie zam6wienia na roboty budowlane sq

przygotowywane w oparciu o obowi4zujqcy w Uniwersltecie plan zadafi inwestycyjnych
i plan rob6t remontowych.

6ll
l. Poszczeg6lne jednostki zobowi4zane s4 do sporzqdzania plan6w potrzeb jednostek,

okredlajqcych rodzaj, zakres i wartoSi potrzeb, dla zaspokojenia kt6rych przewidywane
jest udzielenie zam6wienia (zawarcie umowy).

2. Wydzialy mog4 sporz4dzai swoje plany potrzeb z uwzglgdnieniem podzialu na
jednostki wewngtrzne.

3. Administracja centralna moie sporz4dzai plany potrzeb z uwzglgdnieniem podzialu na
jednostki organizacyjne administracji centralnej.

012
l. Plan potrzeb jednostki j est sporz4dzany w oparciu o przewidywane koszty, na podstawie

kt6rych przygolowano plan rzeczowo-fi nansowy j ednostki.
2. Plan potrzeb jednostki uwzglgdnia limity wydatk6w zawarte w planie rzeczowo-

finansowym jednostki.
3. Plan potrzeb jednostki uwzglgdnia w szczeg6lno5ci dostawy i uslugi powtarzaj4ce sig

okresowo (np. ochrona, monitoring, sprz4tanie) oraz dostawy realizowane sukcesywnie
kaZdego roku (np. materialy biurowe, materialy papiernicze, Srodki czystoSci).

4. Plan potrzeb jednostki sporz4dza sig zgodnie z wzorem ustalonym przez Kanclerza.
5. Plan potrzeb jednostki nale2y przekazad Kanclerzowi w formie elektronicznej oraz w

lormie pisemnej w postaci urydruku podpisanego przez kierownika jednostki.

$ 13

L W celu zbilansowania potrzeb Kanclerz przekazuje plany potrzeb jednostek, stosownie
do merytorycznego zakresu dzialania, do odpowiednich jednostek organizacyjnych
administracji centralnej.

2. Jednostki, o kt6rych mowa w ust. l, opracowuj4 na podstawie przekazanych plan6w
potrzeb jednostek, ka2da w swoim zakresie dzialania, czgSci planu zam6wiefi,
dokonujEc bilansowania potrzeb i ustalaj4c w porozumieniu z Dzialem Zam6wief
Publicznych harmonogram postgpowan.

3. Czg5ci planu zam6wieh nalezy niezwlocznie przekazat Kanclerzowi w formie
elektronicznej oraz w formie pisemnej w postaci wydruku podpisanego przez

kierownika jednostki.

$14
L Plan zam6wieri zatwierdza Rektor.
2. Niezwlocznie po zatwierdzeniu, plan zam6wiefi jest przekazywany kierownikom

iednostek.



$ ls
IeZeIi z planu zam6wieri wynika, 2e wartoSi planowanych zam6wien lub um6w ramowych
ptzekracza progi wskazane w art. 13 ustawy Prawo zam|wiefi publicznych, Dzial
Zam6wieri Publicznych mo2e wyst4pi6 do Rektora z wnioskiem o przekazuie Urzgdowi
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenie na stronie intemetowej Dzialu Zamowieh
Publicznych odpowiedniego wstgpnego ogloszenia informacyjnego.

ROZDZIAI. 4. PRZYGOTOWANIE POSTDPOWANIA

$16
Ustalenie przewidywanej wartoSci zam6wienia i uwzglgdnienie zam6wienia w planie
potrzeb jednostki lub planie zam6wieri nie zwalnia od obowi4zku ustalenia wartoSci
zam6wienia w spos6b okreSlony w ustawie Prawo zamdwiefi rtublicznvch oraz
w niniej szym rozdziale Regulaminu.

2.

3.

1.

5.

6.

7.

$ l7
Udzielenie zam6wienia nastgpuje po przygotowaniu, wszczgciu i przeprowadzeniu
postgpowania na podstawie zlo|onego wniosku, poprzez zawarcie umowy w formie
pisemnej.
Wz6r wniosku o udzielenie zam6wienia zatwierdza Rektor.
Wz6r wniosku o udzielenie zam6wienia jest udostgpniany na stronie intemetowej
Dzia\u Zam6wief Publicznych.
Z wnioskiem o udzielenie zam6wienia wystgpujq:
I ) kierownicy jednostek, na rzecz kt6rych realizowane ma byi zam6wienie,
2) kierownicy jednostek administracji centralnej - w sprawach zam6wieri objgtych

zakresem dzialania tych jednostek.
Wniosek o udzielenie zam6wienia powinien zawierai w szczeg6lnoSci:
a) okreSlenie przedmiotu oraz wielko5ci lub zakresu zam6wienia w spos6b zgodny

z ustaw4 i umoZliwiaj4cy przeprowadzenie postgpowania,
b) calkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy (l4cznie z wartoSci4

przewidywanych zam6wiefi uzupelniaj4cych), bez podatku od towar6w iuslug,
ustalone w danej jednostce z naleZytl staranno6ci4, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwieri publicznych oraz akt6w wykonawczych; naleiry zalqczy(,
dokumenty potwierdzaj4ce spos6b oszacowania wartoSci zam6wienia,

c) 2r6dlo finansowania zam6wienia potwierdzone przez Kwestora lub upowaZnione
osoby, a w przypadku finansowania ze Srodk6w na dzialalnoSi naukow4
i badawczE r6wnieL przezDzial Nauki,

d) wymagany lub proponowany termin realizacji zam6wienia,
e) wykaz os6b, kt6re b9d4 reprezentowaly jednostkg w przypadku powolania komisji

przetargowej,
f) propozycjg warunk6w udzialu w postgpowaniu,
g) propozycjg kryteri6w wyboru oferty najkorzystniej szej,
h) istotne dla zamawiaj4cego postanowienia, kt6re winny byi wprowadzone do umowy

lub wz6r umowy.
Wnioski o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie innym ni2 przetargowy musz4
by6 uzasadnione przez wnioskodawcg poprzez udokumentowanie istnienia ustawowych
przeslanek dla zastosowania proponowanego trybu.
W przypadku wad lub brak6w formalnych wniosku o udzielenie zam6wienia, Dzial
Zam6wieir Publicznych zwraca wniosek do uzupelnienia, informuj4c na piSmie
o swoich zaslrze2eniach.

4.



8. Warunkiem wszczgcia postgpowania iest zabezpieczenie odpowiednich Srodk6w
finansowych prz eznaczonych na realizacjE przedmiotu zam6wienia.

$ l8
1. Wniosek o udzielenie zam6wienia powinien zawierac informacjg o tym, czy

zam6wienie bylo uwzglgdnione w planie potrzeb jednostki. JeZeli zam6wienie nie bylo
uwzglgdnione w planie jednostki, wniosek powinien zawierai stosowne wyjadnienie.

2. JeZeli przedmiotem wniosku s4 dostawy lub uslugi nieuwzglgdnione w planie potrzeb
jednostki, kt6re byly moZliwe do przewidzenia w czasie sporz4dzania tego planu,
a udzielenie zam6wienia bgdzie prowadzilo do niedozwolonego podzialu zam6wienia
na czgSci, Dzial Zam6wiefi Publicznych mo2e odm6wii przyjgcia wniosku, informuj4c
na piSmie o swoich zasvzeZeniach.

$ le
1. W przypadku zam6wierl zwi4zanych z dzialalno3ci4 kilku jednostek, a takZe w imych

uzasadnionych przypadkach, kierownik zamawiaj4cego mole zarz4dzi( udzielanie
zam6wieri w drodze postgpowania lub postgpowari prowadzonych centralnie,
wskazuj4c odpowiedni4 jednostkg administracji centralnej jako wla5ciw4 do
przyjmowania zgloszef zapotrzebowania jednostek oraz opracowania na ich podstawie
l4cznego wniosku o udzielenie zam6wienia.

2. wskazana jednostka nyznacza termin skladania zgioszeri. Przekroczenie terminu mo2e
skutkowai nieuwzglgdnieniem zgioszenia we wniosku o udzielenie zam6wienia.

3. Zgloszenie zapotrzebowania jednostki powinno zawiera( co najmniej elementy
wskazane w $ l7 ust. 5 lit. a-c.

4. Z wnioskiem o udzielenie zam6wienia w postgpowaniu prowadzonym centralnie
wystEpuje kierownik wskazanej jednostki administracji centralnej.

$20
I . WartoSi zam6wienia okre6la sig na podstawie kwoty, wskazanej we wniosku

o udzielenie zam6wienia jako calkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez
podatku od towar6w i uslug, przy uwzglgdnieniu planu zam6wieri Uniwersytetu oraz
innych zlo2onych wniosk6w o udzielenie zam6wieri tego samego rodzaju.

2. Ie2eli zam6wienie bgdzie udzielane w czgsciach, z kt6rych kaZda stanowi przedmiot
odrgbnego postgpowania, wartodci4 zam6wienia jest l4czna wartoSi poszczeg6lnych
czgSci zam6wienia.

3. Dzial Zarn6wieir Publicznych ustala, czy wartosi zam6wienia jest r6wna lub przekacza
kwotg okredlon4 w art. 4 pkt 8 tstawy Prawo zam6wieri publicznych lub kwoty
okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo zam|wiey't
publicznych i dokonuje stosownej adnotacji na wniosku.

$21l. Jezeli do zam6wienia nie stosuje sig ustawy Prawo zamdwieri pubticznych ze wzglgdu
na kryterium inne aniZeli wartoSi zam6wienia, Dzial Zamowieh Publicznych
przekazuje wnioskodawcy kopig wniosku z pisemn4 adnotacj4 o tej okolicznoSci,
z zastrzeaeniem ust. 2. Przy udzielaniu zam6wienia naleZy przeprowadzit,
z wykonawc4 negocjacje w celu uzyskania jak najkorzystniejszych dla Uniwersletu
warunk6w zam6wienia.

2. W przypadku zam6wien, kt6rych przedmiotem sq dostawy, uslugi w rozumieniu
ar1. 4d ust. I pkt I ustawy Prawo zam6wieti publicznych, stostje sig procedurg okre5lon4
w kozdziale 7 .



3. JeZeli wartoii zam6wienia nie przekracza kwoty okre6lonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo
zamdwieri publicznych, Dzial Zam6wieh Publicznych przekazuje wnioskodawcy kopig
wniosku z potwierdzeniem tej okolicznoSci.

4. Jezeli wartoSi zam6wienia jest r6wna lub przekracza kwotg okreSlon4 w art.4 pkt 8
ustary Prawo zam6wien publicznych, Dzial Zam6wien Publicznych przekazuje
wniosek kierownikowi zamawiaj4cego w celu zatwierdzenia do realizacii.

822
I . W przypadku, gdy Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie udziela zam6wienia

zwi4zanego z jej wlasn4 dziaialno3ci4, wartoSi udzielanego zam6wienia moZe by(,
ustalona odrgbnie od wartoSci zam6wieri udzielanych przez pozostale jednostki.
Postgpowanie o udzielenie tego zam6wienia bgdzie w takim przypadku prowadzone
w spos6b wlaSciwy ze wzglgdu na ustalonq w ten spos6b wartoSi zam6wienia.

2. Przepis ustgpu poprzedzaj4cego nie stanowi przeszkody ku temu, by zam6wienia
zwi4zane z dzialalnoici4 Wydzialu Ekonomiczno-lnflormatycznego w Wilnie mogly
by6 udzielane w ramach postgpowai prowadzonych takze na rzecz pozostalych
jednostek lub na rzecz calego Uniwersytetu, w tym w drodze postgpowai
prowadzonych centralnie.

3. Plan potrzeb jednostki, zgloszenie zapotrzebowania lub wniosek o udzielenie
zam6wienia mogq byi przekazywane przez Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie drog4 elektroniczn4.

ROZDZIAI, 5. POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAM6WIENIA
o WARTOSCI NIEPRZEKRACZAJACEJ KWOTY OKRESLONEJ
W ART. 4 PKT 8 USTAWY PN,4 WO ZAM0WIEI(I PUBLICZNYCH

$23
l. Je2eli warto5i zam6wienia nie przekracza kwoty okreSlonej w art. 4 pkt 8 tslawy Prawo

zam6wiey't publicznych, postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig na
podstawie zlolonego wniosku, w spos6b okeSlony w niniejszym Rozdziale,
z zastrzeleniem usl. 2 .

2. Je2eli warto6i zam6wienia nie przekracza kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 vstary Prav)o
zam6wieri publicznych, do zam6wieri wsp6lfinansowanych lub finansowanych ze
Srodk6w pochodz4cych z budZetu Unii Europejskiej stosuje sig zasady zawarte we
wlaSciwych w1'tycznych dla okreSlonego programu, z uwzglgdnieniem postanowiefi
niniej szego Rozdzialu.

3. Udzielaj4c zam6wienia, o kt6rym mowa w niniejszym paragrafie, nie wolno
przekroczy( wielkoSci lub zakresu zam6wienia przewidzianych we wniosku.

$24
l. Opr6cz Rektora i Kanclerza, zam6wieri, o kt6rych mowa w $ 23, mogq udzielad tak2e:

l) kierownicy jednostek w zakresie upowaZnienia do gospodarowania Srodkami
fi nansowymi Uniwersytetu,

2) kierownicy i/lub koordynatorzy illub menadZerowie projekt6w badawczych,
grant6w, program6w, w tym finansowanych ze Srodk6w pochodz4cych z funduszy
strukturalnych Unii Europej skiej oraz innych Srodk6w europejskich, dotacji
w zakresie prowadzonego i/lub nadzorowanego odpowiednio projektu badawczego,
grantu, programu - na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

3) inne osoby upowaZnione do gospodarowania Srodkami finansowymi Uniwers).tetu -
w zakresie udzielonego tym osobom pelnomocnictwa.



3.

1.

Czynno6ci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia dokonujq osoby wymienione
w ust. I lub osoby przez nie upowaznione.
Osoby wymienione w ust. I zalwierdzaj4 czynnoSci zwi4zane z udzieleniem
zam6wienia podpisuj4c dokumentacjg podstawowych czynnoSci postgpowania.

$2s
Udzielenie zam6wienia wymaga:
1) zioZenia wniosku,
2) wyboru wykonawcy,
3) zawarcia pisemnej umowy.
Jednostka mo2e odst4pii od zawarcia pisemnej umo\\ry w przypadku, gdy warto6i
przedmiotu umowy nie przekracza l0 000 zl netto. Niezale2nie od warto6ci przedmiotu

umowy zawarcie pisemnej umowy jest obowi4zkowe kaZdorazowo,

gdy przemawia za tym specyfika zam6wienia, potrzeba nalezytego zabezpieczenia
interes6w uczelni oraz w przypadku zawierania um6w cywilnoprawnych z osobami

fizycznymi.
Czynno5ci wskazane w ust. I pkt 2 i 3 przeprowadza sig bezpoSrednio w jednostce

zainteresowanej udzieleniem zam6wienia, a ich przebieg utrwala sig w dokumentacji
podstawowych czynnoSci postgpowania.
Wz6r dokumentacji podstawowych czynnoSci postQpowania zatwierdza Rektor.
Dokumentacjg podstawowych czynnoSci wraz z umow4 przechowuje sig w jednostce

udzielaj4cej zam6wienia przez okres 4 lat od daty udzielenia zam6wienia lub przez

okres dluZszy, jeZeli wynika to z um6w i/lub porozumieir projekt6w finansowanych

i/lub wsp6lfi nansowanych ze 2rodel zewngtrznych.

$26
Wyb6r wykonawcy nastgpuje na podstawie informacji o proponowanych warunkach
wykonania zam6wienia, poprzedzonej skierowaniem zapytania olertowego do co

najmniej trzech wykonawc6w. JeZeli ze wzglgdu na charakter zam6wienia nie istnieje
na rynku trzech potencjalnych wykonawc6w, moZna poprzestai na skierowaniu
zapylania do dw6ch wykonawc6w.

Jezeli w wyniku skierowania zapytania nie wplynie co najmniej jedna oferta, procedurg

zapylania ofeftowego nale2y powt6rzyi. W przypadku braku oferty

w trybie okreslonym w niniejszym ustqpie, moZliwe jest udzielenie zam6wienia

z pominigciem procedur okredlonych niniejszym Rozdzialem.
Informacja o proponowanych warunkach wykonania zam6wienia powinna obejmowai
nazwg i adres wykonawcy, ceng or,v inne istotne warunki wykonania zam6wienia,
a takze imig i nazwisko osoby udzielajqcej inlormacji lub adres strony internetowej.

Potwierdzeniem uzyskania informacji moZe byd w szczeg6lnoSci pismo, laks lub
e-mail od wykonawcy, wydruk ze strony intemetowej.
SpoSr6d wykonawc6w, od kt6rych uzyskano informacje, dokonuje sig wyboru
wykonawcy, sporz4dzaj4c pisemne uzasadnienie. Wyboru wykonawcy dokonuje sig

w oparciu o zaproponowan4 ceng lub zaproponowan4 ceng oraz inne istotne warunki
wykonania zam6wienia, a w przypadku uslug - tak2e wlaSciwoSci wykonawcy, przy
zachowaniu zasad wskazanych w Rozdziale 3 Regulaminu.

$27
CzynnoSci, o kt6rych mowa w $ 26, nie prz,eprowadza siE, je2eli ze wzglgdu na

szczeg6lny charakter lub okolicznoSci, dostawy, uslugi lub roboty budowlane mog4

by6 Swiadczone tylko przezjednego wykonawcg.

3.

4.
5.

l.

l.
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4.



2. Czynnodci, o kt6rych mowa w $ 26, nie przeprowadza sig r6wnieZ w przypadku, gdy
usluga Swiadczona przez wykonawcg ma polegai na:
l) wykonywaniu prac w projektach badawczych, grantach, programach, w tym

finansowanych ze Srodk6w pochodz4cych z dotacji krajowych, z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych Srodk6w europejskich,

2) wydawaniu publikacji w ramach projekt6w badawczych i grant6w finansowanych
z dotacj i krajowych,

3) przeprowadzeniu zajgi dydaktycznych na studiach Wzszych, doktoranckich,
podyplomowych, kursach doksztalcaj4cych i szkoleniach,

4) wykonywaniu uslug asystenta dydaktycznego studenta lub doktoranta, bgd4cego
osob4 niepelnosprawn4.

3. Przy udzielaniu zam6wienia w trybie niniejszego paragrafu, naleZy * w miarg
moZliwoSci - przeprowadzii z wykonawc4 negocjacje w celu uzyskania jak
najkorzystniejszych dla Uniwersytetu warunk6w zam6wienia.

$28
l. Czynno3ci, o kt6rych mowa w $ 26, nie przeprowadza sig, jezeli wymagane jest

natychmiastowe wykonanie zam6wienia.
2. Przy udzielaniu zam6wienia w trybie niniejszego paragrafu, nale2y - w miarg

mozliwoSci - przsprowadzii z wykonawc4 negocjacje w celu uzyskania jak
najkorzystniejszych dla Uniwersytetu warunk6w zam6wienia.

p(OZDZIAI 6. POSTqPOWANIE O UDZIELENIE ZAM6WENIA
PUBLICZNEGO, DO KTOREGO STOSUJE SI4 PRZEPISY

USTAWY P&4 WO ZAMoWI E](I PUB LICZNYCH

$2e
1. PostEpowanie o udzielenie zam6wienia, do kt6rego stosuje sig przepisy ustawy Prawo

zamiwien publicznych, prowadzi sig w spos6b okreSlony w niniejszym Rozdziale.
2. Udzielenie zam6wienia wymaga:

1) zlo2enia wniosku,
2) wszczgcia i przeprowadzenia postgpowania,
3) zawarcia pisemnej umowy.

3. Postgpowanie wszczyna i prowadzi Dzial Zam6wieh Publicznych lub inna jednostka

w skazana przez Rektora.
4. Po zawarciu pisemnej umowy Dzial Zam6wiefr Publicznych lub inna jednostka

prowadz4ca postgpowanie przekazfie kserokopig umowy jednostce skladaj4cej

wniosek o udzielenie zam6wienia publicznego. Za realizacjg postanowieri zawattej

umowy odpowiedzialna jest jednostka skladaj4ca wniosek.

$30
Do obowiazk6w Dzialu Zamowiefr Publicznych, zwi4zanych z postgpowaniem, o kt6rym
mowa w niniejszym Rozdziale, naleZy w szczeg6lno6ci:

l) przekazanie wniosku o udzielenie zam6wienia do zatwierdzenia kierownikowi
zamawiaj4cego,

2) prowadzenie dokumentacji postgpowania,
3) publikacja ogloszen,
4) obsluga techniczna i kancelaryjna prac komisji przetargowej.

5) przechowywanie dokumentacji postgpowania (w szczeg6lnoSci protokolu wraz

z zal4cznikami) przez okres 4 lat od daty zakoiczenia postgpowania,

6) prowadzenie rejestru udzielonych zam6wief,



7) spou4dzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zam6wieniach i przekazywanie
go Prezesowi Urzgdu Zam6wieri Publicznych,

8) prowadzenie korespondencji z Urzgdem Zam6wiei Publicznych.

$ 3l
1. Kierownik zamawiaj4cego powoluje komisjg do przeprowadzenia postgpowania

o udzielenie zam6wienia, je2eli wartodi zam6wienia jest r6wna lub przekracza kwoty
okredlone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 I ust. 8 ustawy Prawo zam6wien
publicznych.

2. JeLeli wartoSd zam6wienia jest mniejsza niZ kwoty okreSlone w przepisach wydanych
na podstawie arl. l l ust. 8 ustawy Prawo zamdwieti publicznych, kierownik
zamawiaj4cego mo2e powolai komisjg do przeprowadzenia postgpowan.ia o udzielenie
zam6wienia.

3. Komisja dziala na podstawie regulaminu komisji przetargowej ustalonego przez
Rektora.

ROZDZI AN, 7. POST4POWANIE O UDZIELENI E ZAM6WI ENIA
PUBLICZNEGO, DO KTOREGO STOSUJE SI4 pRZEpISy

USTAWY O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI

$32
Do zam6wieri, kt6rych przedmiotem s4 dostawy lub uslugi slu2qce wyl4cznie do cel6w
prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, kt6re nie sluz4
prowadzeniu przez zamawiaj4cego produkcji masowej sluZ4cej osiqgniEciu rentownoSci

rynkowej lub pokryciu koszt6w badan lub rozwoju, a ich wartoii przekacza kwotg
okreSlon4 w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, a nie przekracza kwoty
okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo zam6wiefi
publicznych, stosuje sig procedurg okreSlon4 w niniejszym Rozdziale.

$33

1. Oszacowania wartoici przedmiotu zam6wienia realizowanego w trybie niniejszego
rozdzialu dokonuje sig nie wczeSniej ni2 3 miesi4ce przed wszczgciem postgpowania.

2. Przedmiot zam6wienia opisuje sig w spos6b jednoznaczny i wyczerpuj4cy, za pomoc4
doslatecznie dokladnych i zrozumialych okreSleri, uwzglgdniaj4c wszystkie wymagania
i okolicznoSci mog4ce mie6 wplyw na sporz4dzenie oferty, zapewniaj4cy zachowanie
uczciwej konkurencj i.

{i34
i. Udzielenie zam6wienia wymaga:

l) zlo2enia wniosku wraz ze zloZeniem oSwiadczenia o przeznaczeniu przedmiotu
zam6wienia wyl4cznie do cel6w wskazanych w $ 32 niniejszego Rozdzialu,

2) wszczgcia i przeprowadzenia postgpowania,
3) zawarcia pisemnej umowy.

2. Postgpowanie wszczyna i prowadzi Dzial Zam6wieh Publicznych lub inna jednostka

wskazana orzez Rektora.
3.

4.

Po zawarciu pisemnej umowy Dzial Zam6wieh Publicznych lub inna jednostka

prowadz4ca postgpowanie przekazuje kserokopig umowy jednostce skladaj4cej
wniosek o udzielenie zam6wienia publicznego. Za realizacjg postanowiefr zawrtej
umowy odpowiedzialna j est jednostka skladajqca wniosek.
Kierownik zamawiajqcego moZe powolai komisjg do przeprowadzenia postgpowania
o udzielenie zam6wienia.



$3s
l. Do obowi4zk6w Dzialu Zam6wief Publicznych lub innej jednostki wskazanej przez

Rektora, zwi1zanych z postgpowaniem, o kt6rym mowa w niniejszym Rozdziale,
naleZy w szczeg6lnoSci:

1) zanieszczenie ogloszenia o udzielanym zam6wieniu na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, zawierajqcego informacje wymagane do realizacji
zam6wieni4 w tym opis przedmiotu zam6wienia" termin wykonania zam6wienia,
termin skladania ofert, zasady oceny i por6wnania ofert oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty, wz6r umowy/istotne postanowienia umowy,

2) spou4dzenie protokofu z przeprowadzonej procedury, zawieraj4cego propozycjg
rozstrzygnigcia wraz z uzasadnieniem,

3) zamieszczene na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacji
o udzieleniu zam6wienia, zawieraj4cej dane wykonawcy albo informacjg
o nieudzieleniu zam6wienia.

2. Oceny zlozonych ofert w zakesie zgodnoSci z przedmiotem zam6wienia dokonuje
wnioskodawca, uzasadniaj4c propozycjg rozstrzygnigcia procedury.

3. Zatwierdzenia rozstrzygnigcia procedury dokonuje kierownik zamawiaj4cego.



Zalqcznik nr 2
do Zarz4dzenia nr 43

Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 28 listopada 2017 r.

Regulamin komisj i przetargowej

ROZDZIAI- I. PRZEDMIOT REGULACJI

$1
l. Regulamin okedla organizacjg, sklad, tryb pracy oraz zakres obowi4zk6w czlonk6w

komisji przetargowych, powolywanych w celu przeprowadzenia postgpowania
o udzielenie zam6wienia lub w celu zawarcia umowy ramowej przez Uniwersytet
w Bialymstoku.

2. Czynno5ci dokonywane w zwi4zku z postgpowaniem o udzielenia zam6wienia
dokonywane s4 z zachowaniem wewngtrznych regulacji Uniwersytetu.

3. Poslugiwanie sig niniejszym Regulaminem nie zwalnia czlonk6w komisji
z odpowiedzialnoSci za przeprowadzenie postgpowania zgodnie z przepisami prawa.

$2
Ilekrod jest mowa w postanowieniach Regulaminu o:
1) kierowniku zamawiaj4cego - naleLy przez to rozumiei odpowiednio:

a) Rektora jeZeli wartoSi zam6wienia jest r6wna |ttb przekracza kwotg okreSlon4

w przepisach wydanych na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy Prau)o zamdwiey't

publicznych, od kt6rej jest uzaleZniony obowi 4zek przekazywania Urzgdowi Publikacji
Unii Europejskiej ogloszeri o zam6wieniach na dostawy, uslugi lub roboty budowlane,

b) Kanclerza - w pozostalych przypadkach,
2) komisji lub komisji przetargowej - nale2y przez to rozumied komisjg do przeprowadzania

postgpowania o udzielenie zam6wienia,
3) Regulaminie nale|y przez to rozumie6 niniejszy Regulamin,
4) SIWZ - nale?y pnez to rozumiei Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia

lub inny przekazywany wykonawcom dokument, w kt6rym zamawiaj4cy okreSla zasady

i warunki udzielenia zam6wienia;
5) Ustawie - naleZy przez to rozumiei ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi

publicznych (r. j.Dz.U.2.2017 r.,poz. 1579 zp62n. zm.).
6) wykonawcy - naleZy przez to rozumiei osobg fizyczn4, osobg prawn4 albo jednostkE

organizacyjn4 nieposiadaj4c4 osobowo6ci prawnej, kt6ra ubiega sig o udzielenie

zam6wienia publicznego, zlo2yla ofertg lub zawarla umowg w sprawie zam6wienia
publicznego.

ROZDZIAL 2. SKT,AD KOMISJI

$3
Komisja mo2e miei charakter staly lub byi powolywana do przygotowania i przeprowadzenia

okreSlonych postgpowai.

$4
l. Komisja sklada sig z co najmniej 3 czlonk6w.
2. Czlonk6w komisji, w tym przewodniczqcego komisji, jego zastqpca oraz sekretarza,

powoluje kierownik zamawiajqcego.



2.

3. Czlonk6w komisji powoluje sig z uwzglgdnieniem ich kwalifikacji i kompetencji oraz
specyfi kacj i przedmiotu zam6wienia.

l.
o)

Czlonkami komisji nie mogq byi osoby, kt6re:
a) ubiegaj4 sig o udzielenie zam6wienia bgd4cego przedmiotem postqpowania,
b) pozostaj4 w zwi4zku malzeriskim, w stosunku pokrewieistwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieirstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
lub s4 zwiqzane z t).tulu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawc4, jego
zastgpc4 prawnym lub czlonkami organ6w zarz4dzaj4cych lub organ6w nadzorczych
wykonawc6w ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia,

c) przed uplywem 3 lat od dnia wszczgcia postgpowania o udzielenie zam6wienia
pozostawaly w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawc4 lub byly czlonkami organ6w
zarz4dzaj4cych lub organ6w nadzorczych wykonawc6w ubiegaj4cych
sig o udzielenie zam6wienia.

d) pozostaj4 z wykonawcq w takim stosunku pramym lub faktycznym, 2e moze
to budzii uzasadnione w4tpliwoSci co do bezstronno6ci tych os6b,

e) zostaly prawomocnie skazane za przestgpstwo popelnione w zwi4zku z postgpowaniem
o udzielenie zam6wienia, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osi4gnigcia korzydci
maj4tkowych.

Obowiqzkiem czlonka komisji jest zlo2enie, niezwlocznie po zapoznaniu sig

z oSwiadczeniami lub dokumentami zloZonymi przez wykonawc6w, pisemnych
oSwiadczeri o zaistnieniu lub braku istnienia okolicznoici, o kt6rych mowa w ust l.
OSwiadczenie winno zosta6 zlozone takze w terminie p62niejszym, jeZeli okolicznoSci,
o kt6rych mowa w ust. 1, ujawni4 sig w toku dalszych prac komisji. OSwiadczenia dol4cza
sig do protokolu postgpowania o udzielenie zam6wienia.
Przewodnicz4cy komisji wyl4cza z jej prac czlonka, kt6ry:
a) zlozyl o5wiadczenie o zaistnieniu kt6rejkolwiek z okolicznoici, o kt6rych mowa

w ust. l,
b) nie zloZyl oSwiadczenia w terminie wyznaczonym przez przewodnicz4cego komisji,
c) zlozyl oiwiadczenie niezgodne z prawd4 - w takim wypadku wyN4czenia dokonuje sig

z chwil4 uzyskania wiadomoSci wskazujqcych na nieprawdziwoSi oSwiadczenia,
d) zlozyl zgodne z prawd4 o6wiadczenie o braku okoliczno5ci, o kt6rych mowa w ust. l,

jezeli po zloZeniu oSwiadczenia okoliczno5ci takie zaistnialy.
Informacjg o wyl4czeniu czlonka komisji, przewodnicz4cy komisji przekazule
kierownikowi zamawiaj4cego, kt6ry podejmuje decyzjg o odwolaniu czlonka ze skladu
komisji iewentualnym powolaniu w jego miejsce nowego czlonka komisji. Nowy czlonek
komisji niezwlocznie sklada o5wiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 2.

Wobec przewodnicz4cego komisji czynnoSci odebrania oSwiadczenia i ewentualnego
wyl4czenia dokonuje bezpoSrednio kierownik zamawiaj4cego, podejmuj4c decyzjg o jego
odwolaniu i powolaniu w jego miejsce nowego przewodniczqcego komisji.

$6
Czynnodci komisji, jezeli zostaly dokonane zudzialem czlonka podlegaj4cego wyl4czeniu,
powtarza sig, chyba 2e postgpowanie powinno zosta6 uniewa'Znione. Zasadg tg stosuje sig
odpowiednio do sytuacji, w kt6rej czlonek komisji zostanie wylqczony
z powodu niezlo2enia oSwiadczenia, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 2, albo zlo2enia
oSwiadczenia niezgodnego z praw d4.
Nie poMarza sig czynnoSci otwarcia ofert oraz czynnosci laktycznych niewplywajqcych
na wynik postgpowania.

3.

l.

4.

5.



{i7
L Komisja jest zdolna do podejmowania uchwal w obecnoSci co najmniej polowy czlonk6w

(ednak nie mniej ni2 3), w tym w obecnoici przewodniczEcego komisji lubjego zastgpcy,
z zastrzeheniem $ 24.

2. Uchwaly komisji zapadaj 4 zwykl1 wigkszodci4 glos6w. W przypadku r6wno6ci glos6w
decyduje glos przewodniczqcego komisji.

3. Czionkowie komisji glosuj4cy przeciwko uchwale powinni sporz4dzi6 na piSmie swoje
zdanie odrgbne, stanowi4ce zal4cznik do protokolu.

ROZDZIAN.3.IJDZIAI, BIEGI,YCH I INNYCH OSOB W PRACACH KOMISJI

$8
1. Je2eli dokonanie oceny ofert lub innych czynno6ci w postgpowaniu wymaga wiadomoSci

specjalnych, przewodniczqcy komisji sklada kierownikowi zamawiajqcego umotywowany
wniosek o powolanie bieglych (rzeczoznavt c6w).

2. Wniosek powinien wskazywad osobg bieglego oraz przewidywanq wysokoSi jego
wynagrodzenia wrv ze 2r6dlem finansowania. Do wniosku powinien zostad zal4czony
projekt umowy z bieglym

$e
1. DecyzjE o powoianiu bieglego podejmuje kierownik zamawiaj4cego.
2. Po podpisaniu umowy i zobowi4zania do zachowania poufnoSci, ale przed przyst4pieniem

do wykonania jakichkolwiek czynnoSci, biegly sklada oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w $ 5 ust. 2. Przewodnicz4cy komisji nie dopuszcza do wykonania
czynno3ci przez bieglego, w stosunku do kt6rego zajdzie kt6rakolwiek z okolicznoSci,
o kt6rych mowa w $ 5 ust. l

3. Biegly przedstawia opinig na piSmie w terminie okreSlonym w umowie,
a na zaproszenie przewodnicz4cego komisji bierze udzial w posiedzeniach komisji
z glosem doradczym i udziela dodatkowych wyja5nieri.

2.

3.

A

2-

1

l.

RrOZDZIAI,4. PRAWA I OBOWIAZKI CZI,ONKOW KOMISJI

$10
Czlonkowie komisji bgd4cy pracownikami zamawiaj4cego wykonuj4 swoje obowi4zki
zwiqzane z udzialem w pracach komisji w ramach obowiqzk6w sluzbowych.
Obowi4zkiem przeloZonego czionka komisji jest umoZliwienie czlonkowi komisji udzialu
w pracach komisji.
Czlonek komisji jest zobowiqzany, najwczeSniej jak to jest moZliwe, powiadomi6
przewodnicz4cego komisji o swojej nieobecno5ci na posiedzeniu komisji, podaj4c
przy czy ny nieobecnoSci.
Decyzjg w sprawie usprawiedliwienia nieobecnoSci czlonka komisji na posiedzeniu
podej muj e przewodniczqcy komisj i lub j ego zastgpca.

$ ll
Czlonkowie komisji wykonuj4 powierzone im czynnoSci w dobrej wierze, z zachowaniem
najwyZszej starannoSci, kieruj4c sig wyl4cznie przepisami prawa, swoj4 wiedz4
i doSwiadczeniem.
Do obowiqzk6w czlonk6w komisji naleZy w szczeg6lnodci:
I ) udzial w posiedzeniach komisji.
2) wykonywanie innych czynnodci zwi4zanych z pracami komisji, zgodnie z poleceniami

przer.r odniczqcego komisj i.



$12
Czlonkom komisji nie wolno ujawniai jakichkolwiek informacji zwiqzanych
z przebiegiem prac komisji, w tym w szczeg6lnoSci informacji zwi4zanych 2..

l) liczbq zlohonych ofert - do daty skladania ofert,
2) przebiegiem badania, oceny i por6wnania treSci zlo2onych ofert.

$ 13

Czlonek komisji ma prawo i obowi4zek uczestnictwa we wszystkich pracach komisji oraz
prawo wglqdu we wszystkie dokumenty z:wi4zane z pracq komisji.

$t4
l. Przewodnicz4cy komisji kieruje jej pracami. Do jego obowi4zk6w nale2y

w szczeg6lno5ci:
I ) odebranie oSwiadczeri czlonk6w komisji, o kt6rych mowa w $ 5 ust. 2,

oraz poinformowanie kierownika zamawiaj4cego o okolicznodciach, o kt6rych mowa
w$5ust.3albow$6,

2) wyznaczanie termin6w posiedzeri komisji,
3) podzial migdzy czlonk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
4) nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji postgpowania o udzielenie

zam6wienia,
5) informowanie kierownika zamawiaj4cego o problemach zwi4zanych z pracami komisji

w toku postgpowania o udzielenie zam6wienia,
6) nadz6r nad terminowym i prawidlowym dokonywaniem czynnoSci w postgpowaniu

o udzielenie zam6wienia.
2. Do obowiqzk6w sekretarza komisj i naleZy w szczeg6lnoSci:

l) prowadzenie dokumentacji w postgpowaniu w sprawie udzielenia zam6wienia,
2) organizowanie, w uzgodnieniu z przewodnicz4cym komisji, posiedzeri komisji,
3) obsluga techniczno-organizacyjna i sekretarska komisji w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia.

F(OZDZTAN,s. CZYNNOSCI W TRAKCIE POSTEPOWANIA

$ 15

Przewodnicz4cy komisji prowadzi postgpowanie w spos6b, kt6ry umozliwi jego zakoficzenie
w moZliwie najkr6tszym terminie.

616
1. Po rozpoczEciu postgpowania, sekretaz komisji:

l) wydaje lub wysyla zainteresowanym wykonawcom SIWZ,
2) prowadzi rejestr wykonawc6w, kt6rzy pobrali SIWZ,
3) przyjmuje i re.jestruj e zapytania wykonawc6w odnoSnie tre6ci SIWZ lub innych

dokument6w i niezwlocznie przekazr\e informacjg o ich wplynigciu
przewodniczqcemu komisji.

4) przekazt$e wyja6nienia lub informacjg o zmianach w SIWZ wszystkim wykonawcom,
kt6rzy pobrali lub otrzymali SIWZ,

5) sporz4dza protok6l zebrania wykonawc6w, jeZeli zostalo ono zwolane,
6) sporz4dza protokoly z posiedzeri komisji,
7) przygotowuje informacje o wyborze oferty, podpisaniu umowy i zamieszcza

je na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej,
8) przygotowuje i podpisuje protok6l z post9powania.

2. Do obowiqzk6w przewodnicz4cego komisji w toku postgpowania nale2y:



l) zapewnienie, Zeby otwarcie ofert zlo2onych przez wykonawc6w nast4pilo
w ustalonym miejscu i terminie,

2) sprawdzanie, czy oferty zostaly zloZone zgodnie z wymogami onz czy nie doszlo
do ich przedwczesnego otwarcia,

3) w przypadku oferl zlo2onych po wyznaczonym termirue:
a) zapewnienie, 2eby nie zostaly otwarte,
b) poinformowanie wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli takie oferty o tym, ze ich oferty nie

zostaiy otwarte,
c) zwr6cenie wykonawcom ofert bez otwierania po uplywie terminu na wniesienie

odwoiania,
4) ogloszenie kwoty, jak4 zamawiaj4cy zamierza przeznaczyt, na sfinansowanie

zam6wienia - bezpo3rednio przed otwarciem ofert,
5) otwarcie ofert,
6) wykonywanie innych czynnoSci, kt6re nie zostaly na mocy przepis6w prawa

lub niniejszego Regulaminu zastrzezone do kompetencji komisji lub kierownika
zamawiajqcego,

7) przekazywanie do wlaSciwej kom6rki organizacyjnej, jeieli zachodzi taka potrzeba,
porgczeri i gwarancj i bankowych, gwarancj i ubezpieczeniowych, weksli, czek6w
oraz innego rodzaju dokument6w skladanych przez wykonawc6w jako wadium
oraz informowanie tei kom6rki o koniecznoici dokonania zwrotu wadium
wykonawcom.

$17
Po otwarciu ofert komisja przeprowadza dalsze czynnoSci w toku postgpowania, zgodnie
z przepisami prawa.

$18
Oferly zloZone po wyznaczonym terminie skladania ofert zwraca sig wykonawcom bez
otwierania.

I 19

Of'erty niepodlegaj4ce zwr6ceniu otwiera sig, sporz4dzaj4c zestawienie tych ofert.

ROZDZIAN- 6. CZYNNOSfl ZWIAZANE ZBADANIEM I OCENA OFERT

$20
Komisja poprawia w ofertach oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe, uwzglgdniajqc
konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek oraz inne omylki polegaj4ce

na niezgodno3ci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia, niepowoduj4ce
istotnych zmian w treSci oferty; o poprawieniu omylki niezwlocznie zawiadamia
sig wykonawcA, kt6rego ofefia zostala poprawiona.

$2t
W dalszej kolejnoSci komisja dokonuje oceny zloZonych w terminie ofert pod wzglgdem
wypelnienia warunk6w formalnych oraz wymog6w zawartych w SIWZ.

522
l. Komisja moZe zwr6ci6 siq do wykonawcow z Zqdamem zloZenia wyjaSnieri odnoSnie treici

zloZonych ofe(.
2. Komisja w imieniu zamawiaj4cego wzywa wykonawc6w. kt6rzy w wyznaczonym

terminie nie zloLyli dokument6w potwierdzajEcych spelnienie warunk6w udzialu
w postgpowaniu, do uzupelnienia tych dokument6w w okeSlonym terminie.



2.

3.

l.

l.
$23

Po dokonaniu czynnodci, o kt6rych mowa w $ l8-20, komisja mo2e m.in. skierowa6
do kierownika zamawiaj4cego wnioski o:
a) wykluczenie okreSlonych podmiot6w z postgpowania,
b) odrzucenie okreSlonych ofert,
c) uniewaZnienie postgpowania.
Po podjgciu decyzji, o kt6rej mowa w ust. I pkt a, b lub c, niezwlocznie po wyborze
najkorzystniejszej ofefiy zamawiaj4cy zawiadamia wszystkich wykonawc6w bior4cych
udzial w postEpowaniu. Informacja powinna zawierai uzasadnienie faktyczne i prawne.

s24
JeZeli nie zajdq okolicznoSci uzasadniaj4ce uniewaZnienie postgpowania, komisja
proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert,
dokonanej przez czlonk6w komisji.
Przed dokonaniem indywidualnej oceny ofert czlonkowie komisji zapoznaj4 sig z opiniq
bieglego, jeZeli zostal on powolany.
Indywidualna ocena ofert odbywa sig wyl4cznie na podstawie krl.teri6w oceny ofert,
okreSlonych w SIWZ dla danego postgpowania.

4. Jeheli jest to uzasadnione przyjgtymi kryeriami oceny ofert mo2na odst4pii
od indywidualnej oceny ofert. W takim przypadku komisja sporzqdza jedynie pisemne
uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej.

l.

l.

$2s
Podpisany protok6l z posiedzenia komisji (protok6l postgpowania) zawiera propozycjg
wyboru oferly najkorzystniej szej, je2eli komisja dokona wyboru oferty.
JeZeli kierownik zamawiajqcego zatwierdzi propozycjg komisji, przewodniczqcy komisji
przedstawia mu do podpisania projekty wymaganych zawiadomieri i ogloszeri,
z uwzglgdnieniem zapis6w art. 92 Ustawy.

$26
Kierownik zamawiaj4cego stwierdza niewaZno5d czynnoSci komisji podjgtych
z naruszeniem przepis6w prawa.

2. Na polecenie kierownika zamawiajqcego, komisja powtarza uniewaZnion4 czynnodi.

l.

ROZDZTAL 7. ODWOT,ANIA

s27
O wniesieniu odwolania w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia przewodnicz4cy
komisji informuje niezwlocznie kierownika zamawiaj4cego. Przewodnicz4cy komisji
przedstawia kierownikowi zamawiaj4cego rekomendacjg komisji przetargowej odnoSnie
stanowiska zamawiaj4cego w przedmiocie wniesionego odwolania.
Kierownik zamawiaj4cego podejmuje decyzjg odnoSnie stanowiska zamawiaj4cego
w przedmiocie wniesionego odwolania oraz wskazuje osoby reprezentuj4ce
zamawiaj4cego w post?powaniu przed Krajow4 lzbq Odwolawcz4, w tym
przewodnicz4cego komisji lub jego zastgpcg.

$28
O wynikach postgpowania odwolawczego przewodnicz4cy komisji informuje
niezwlocznie kierownika zamawiajqcego przesylaj4c mujednoczeSnie istotne dokumenty
zwiqzane z postgpowaniem odwolawczym, w tym kopig orzeczenia Krajowej Izby

l.



3.

Odwolawczej. Wraz z informacj4 komisja przedstawia kierownikowi zamawiaj4cego
propozycj g sposobu wykonania orzeczenia arbitr6w.
Je2eli jest to w opinii komisji uzasadnione, wraz z informacj4, o kt6rej mowa w ust. 1,
przewodnicz4cy komisji przedstawia kierownikowi zamawiaj4cego rekomendacjg
odnoSnie wniesienia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej.
Kierownik zamawiaj4cego podejmuje decyzjg w przedmiocie wniesienia skargi oraz,
je2eli zostanie podjgta decyzja o jej wniesieniu, wskazuje osoby reprezentuj4ce
zamawiaj4cego w postgpowaniu przed s4dem.
Je2eli skargg wniesie druga strona postgpowania odwolawczego, kierownik
zamawiaj4cego na wniosek przewodnicz4cego komisji wskazuje osoby reprezentujqce
zamawiaj4cego w postgpowaniu przed s4dem.

ROZDZIAI, 8. ZAKOft CZENIE PRAC KOMISJI

$2e
Komisja koriczy prace zwi4zane z udzieleniem danego zam6wienia z dniem podpisania
umowy w sprawie zam6wienia lub z dniem podjgcia przez kierownika zamawiaj4cego
decyzj i o uniewaZnieniu postgpowania.
Po zakoficzeniu prac komisji jej przewodnicz4cy przekazuje dokumentacjg postgpowania
do wla6ciwej kom6rki organizacyjnej w celujej przechowania zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku zam6wieri realizowanych w ramach program6w finansowanych ze Srodk6w
pochodz4cych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych Srodk6w
europejskich dokumentacja przetargowa przechowywana jest przez okes 5 lat od daty
zamknigcia programu.
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J.


