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Dział I - Przepisy ogólne
§1
Zakres Regulacji
1. Regulamin zamówień sektorowych podprogowych określa zasady i tryby udzielania zamówień na dostawy,
usługi, roboty budowlane przez Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o., przy udzielaniu których Spółka nie jest
obowiązana stosować przepisów Ustawy PZP, z uwagi na wartość zamówienia.
2. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania przepisów Ustawy
PZP oraz do udzielania zamówień stanowiących Zamówienia na usługi społeczne, w rozumieniu Ustawy PZP.
3. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są
przez Zamawiającego na podstawie Regulaminu z zachowaniem obowiązków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów i decyzji stosownych organów określających sposób udzielania takich Zamówień,
a także zgodnie z wytycznymi udzielania zamówień właściwymi dla określonych programów.
4. Kierownik Zamawiającego może na podstawie pisemnego wniosku wyrazić zgodę na odstąpienie w całości lub
części od stosowania przepisów Regulaminu przy udzielaniu danego zamówienia.
§2
Słownik użytych pojęć
Użytym w Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie, przy czym należy je rozumieć odpowiednio
w przypadku użycia ich w liczbie mnogiej:
1. Audyt – kontrola przeprowadzana przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy i/lub innym miejscu istotnym
ze względu na zamówienie, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę wymogów stawianych Wykonawcy w
odniesieniu do określonej kategorii Zamówień;
2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, stanowiąca całkowite wynagrodzenie, za jakie Wykonawca
wyraża gotowość realizacji Zamówienia, uwzględniająca wszelkie cła, podatki i inne ciężary publicznoprawne
lub wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, stanowiąca wyżej opisane wynagrodzenie, nie uwzględniające
podatku od towarów i usług;
3. Dogrywka – określony w SWZ, podetap Licytacji elektronicznej, przeprowadzany jednokrotnie lub wielokrotnie
po upływie czasu podstawowego;
4. Dostawa – dostawa w rozumieniu Ustawy PZP;
5. Kierownik Zamawiającego – Zarząd Spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z zachowaniem zasady reprezentacji
wynikającej z umowy spółki lub osoby upoważnione przez ten Zarząd;
6. Minimalne Postąpienie – podana w SWZ, dotycząca Licytacji elektronicznej, wartość o ile Cena lub inne
kryterium podane w Ofercie musi różnić się od Ceny lub wartości innego kryterium poprzednio złożonego przez
któregokolwiek Wykonawcę Oferty lub Oferty wcześniej złożonej przez tego samego Wykonawcę, by Oferta
została zaakceptowana;
7. Najkorzystniejsza Oferta – Oferta Wykonawcy, która w ramach oceny Ofert, spośród wszystkich Ofert złożonych
w postępowaniu o Udzielenie Zamówienia, uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami podanymi
w SWZ;
8. Oferta – oświadczenie woli Wykonawcy określające warunki, na których wyraża on gotowość zrealizowania
Zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ i Regulaminie, w szczególności Cenę;
9. Oferta Częściowa – Oferta przewidująca wykonanie części Zamówienia w postępowaniu, w którym Zamawiający
dopuścił składanie Ofert na wybrane przedmioty postępowania;
10. Oferta Dodatkowa – Oferta Wykonawcy, nie mniej korzystna niż dotychczas złożona przez niego Oferta,
składana na wezwanie Zamawiającego;
11. Oferta Wariantowa – Oferta przewidująca, w zakresie dopuszczonym w SWZ, odmienny niż określony przez
Zamawiającego sposób realizacji Zamówienia;
12. Organizator Platformy Zakupowej - eB2B Service sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie;
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13. Platforma Zakupowa – dostępny pod adresem https://kw.eb2b.com.pl/ system informatyczny umożliwiający
komunikację pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym za pośrednictwem sieci internetowej, w tym składanie
Ofert oraz Udzielanie Zamówienia;
14. Prawo Opcji – uprawnienie Zamawiającego do uzależnienia zrealizowania części Zamówienia od potrzeb
Zamawiającego;
15. Regulamin – niniejszy regulamin, wprowadzony uchwałą zarządu z dnia 31.12.2020 r.;
16. Roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu Ustawy PZP;
17. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia - zbiór informacji określających warunki i zasady Udzielenia
Zamówienia niezależnie od formy lub form, w jakiej został sporządzony;
18. Suma Zarezerwowana – wyrażona w pieniądzu wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia, w zależności od przyjętego przez Zamawiającego sposobu określenia Ceny,
uwzględniająca bądź nieuwzględniająca podatku od towarów i usług;
19. Udzielenie Zamówienia lub Udzielić Zamówienie – zawarcie odpłatnej umowy w dowolnej formie,
z uwzględnieniem wymogów co do formy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są Usługi, Dostawy lub Roboty budowlane;
20. Usługa – świadczenie, którego przedmiotem nie są Roboty budowlane ani Dostawa;
21. Ustawa PZP lub Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
lub ustawa ją zastępująca w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania czynności objętej postępowaniem
uregulowanym w Regulaminie;
22. Wadium – suma wnoszona przez Wykonawcę tytułem dopuszczenia do udziału w postępowaniu o Udzielenie
Zamówienia;
23. Wartość zamówienia - całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług
(VAT) ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością, zgodnie z zasadami szacowania wskazanymi
w Ustawie PZP;
24. Wybór Najkorzystniejszej Oferty – stadium postępowania o Udzielenie Zamówienia prowadzące do
rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, która spośród Ofert Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu,
stanowi Najkorzystniejszą Ofertę;
25. Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o Udzielenie Zamówienia, złożyła Ofertę
lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia;
26. Zabezpieczenie – suma wpłacana przez Wykonawcę, któremu Udzielono Zamówienia, tytułem zabezpieczenia
realizacji Zamówienia;
27. Zamawiający – Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
28. Zamówienie – Usługa, Dostawa lub Robota budowlana, zamawiana przez Zamawiającego u Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i realizowana przez Wykonawcę na podstawie tego
Regulaminu i umowy zawartej w dowolnej formie, z uwzględnieniem wymogów co do formy wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dział II - Postanowienia ogólne
§3
Zasady udzielania zamówień
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o Udzielenie Zamówienia w sposób:
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
2) przejrzysty;
3) proporcjonalny.
2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
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3. Postępowanie o Udzielenie Zamówienia prowadzi się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w odrębnych
przepisach oraz Regulaminie, z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem
Platformy Zakupowej.
4. Postępowanie o Udzielenie Zamówienia prowadzi się w języku polskim.
5. Zamawiający uprawniony jest zastrzec, iż zagwarantuje Wykonawcy realizację określonego zakresu
Zamówienia, a pozostały zakres będzie miał charakter fakultatywny, objęty Prawem Opcji.
§4
Zamawiający
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Kierownik
Zamawiającego.
2. Kierownik Zamawiającego przeprowadza czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania w sposób zapewniający bezstronność i obiektywizm, w tym przy pomocy wyznaczonych przez
niego pracowników lub innych osób.
3. Kierownik Zamawiającego uprawniony jest powierzyć pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla niego czynności
pracownikom Zamawiającego, w tym zakresie dany pracownik Zamawiającego odpowiada za prawidłowość
postępowania w zakresie powierzonych mu czynności.
4. Kierownik Zamawiającego może powierzyć także realizacje pomocniczych działań zakupowych osobie trzeciej,
przy czym, ta osoba trzecia działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a podjęte przez nią działania są wiążące
dla Zamawiającego. Takie powierzenie wymaga udzielenia stosownego pełnomocnictwa w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§5
Wykonawca
1. O Udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.
2. O Udzielenie Zamówienia na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane mające wpływ na bezpieczeństwo
przewozów wykonywanych przez Zamawiającego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają wymogi każdorazowo określane w danym postępowaniu;
2) poddadzą się Audytowi, zgodnie ze stwierdzoną przez Zamawiającego potrzebą w tym zakresie.
W uzasadnionych przypadkach warunek ten dotyczy także podwykonawców wskazanych przez
wykonawcę;
3) otrzymają pozytywną ocenę z przeprowadzonego przez Zamawiającego Audytu spełniania wymogów
stawianych Wykonawcy, o ile Zamawiający zdecydował się na przeprowadzenie Audytu.
§6
Wspólna oferta
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 lub pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.
3. Postanowienia 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.
5. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia
i wniesienie Zabezpieczenia.
§7
Wykluczenie Wykonawców
1. Z postępowania dotyczącego Zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
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1)

złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania, w tym nieprawdziwe oświadczenie dotyczące Wykonawcy;

2)

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu o Udzielenie Zamówienia,
w tym nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w SWZ;

3)

przy rejestracji na Platformie Zakupowej, podał nieprawdziwe dane dotyczące swojego przedsiębiorstwa
lub wskazał osoby, które nie mogły zostać uznane przez Zamawiającego za uprawnione do jego
reprezentowania;

4)

złożył Ofertę niezgodną z SWZ, Ofertę zawierającą niemożliwe do poprawienia
przez Zamawiającego omyłki uniemożliwiające jednoznaczne odczytanie wartości stanowiących
przedmiot badania przy ocenie ofert;

5)

złożył Ofertę niewskazującą cen jednostkowych poszczególnych elementów Zamówienia, stanowiących
składowe Ceny z Oferty;

6)

złożył Ofertę nieważną, nieskuteczną w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

7)

złożył Ofertę przy pomocy innych osób, niż umocowanych do reprezentowania Wykonawcy;

8)

nie spełnił wymogu zawarcia umowy dotyczącej Zamówienia w formie pisemnej
pod rygorem nieważności lub nie dostarczył wymaganego pełnomocnictwa w formie pisemnej pod
rygorem nieważności;

9)

nie przyjął na siebie obowiązku zachowania poufności informacji objętych tajemnicą, o którym mowa
w § 11 ust. 3;

10) w stosunku do, którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który, po ogłoszeniu upadłości, zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego.
2. Zamawiający w SWZ określa, które z okoliczności, wskazanych w ust. 1 będą brane pod uwagę w ramach
postępowania o Udzielenie Zamówienia.
3. Zamawiający w postępowaniu o Udzielenie Zamówienia jest uprawniony podać inne podstawy wykluczenia,
aniżeli wskazane w ust. 1.
4. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania o Udzielenie Zamówienia
podając stosowne uzasadnienie.
5. Oferty Wykonawców wykluczonych podlegają odrzuceniu.
§8
Regulacje dotyczące Platformy Zakupowej
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o Udzielenie Zamówienia prowadzonym za pośrednictwem Platformy
Zakupowej jest rejestracja Wykonawcy na Platformie Zakupowej, a także posiadanie przez Wykonawcę zgody
Organizatora na korzystanie z Platformy Zakupowej.
2. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga wypełnienia oraz przesłania przez Wykonawcę formularza
rejestracyjnego w formie cyfrowej dostępnego na stronie Platformy Zakupowej. Wykonawca zobowiązany jest
podać w formularzu dane zgodne ze stanem faktycznym.
3. Warunkiem rejestracji oraz możliwości korzystania z Platformy Zakupowej jest zaakceptowanie regulaminu
Organizatora Platformy Zakupowej, a także wszelkich zmian przedmiotowego regulaminu.
4. Wykonawca nie zostanie zarejestrowany na Platformie Zakupowej w sytuacji:
a) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez Wykonawcę w formularzu
rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
b) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż rejestracji, o której mowa w ust. 2 dokonała osoba
nieupoważniona.
5. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zadbać o posiadanie zgody Organizatora na korzystanie
z Platformy Zakupowej.
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6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż rejestracja i korzystanie w jego imieniu z Platformy Zakupowej,
odbywa się wyłącznie przy pomocy osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy, w tym do składania
i przyjmowania oświadczeń woli.
7. Określenie przez Wykonawcę osób korzystających w jego imieniu z Platformy Zakupowej,
tj. posiadających status użytkowników Platformy Zakupowej w domenie Wykonawcy jest równoznaczne
z udzieleniem przez Wykonawcę tym osobom upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy w zakresie,
o którym mowa w ust. 6, chyba że Wykonawca zastrzeże, iż określona osoba nie posiada stosowanego
umocowania.
8. Wykonawca ma obowiązek aktualizacji swoich danych, w tym danych rejestrowych i osób korzystających z
Platformy Zakupowej.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działanie Platformy Zakupowej, chyba że szkoda powstała po
stronie Wykonawcy wynika z okoliczności, za którą winę umyślną ponosi Zamawiający.
10. Zamawiający zastrzega, że Organizator ma prawo prowadzenia prac serwisowych Platformy Zakupowej każdego
dnia miesiąca w godzinach 20:00-07:00, co może skutkować brakiem dostępu do Platformy Zakupowej
i zgromadzonych na niej danych. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia
z tytułu braku lub utrudnionego dostępu do Platformy Zakupowej w okresie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.
11. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu usunięcia
lub utraty dostępu do dokumentów lub informacji zamieszczonych przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej
po zakończeniu postępowania o Udzielenie Zamówienia.
Dział II - Tryby podstawowe
§9
Opis przedmiotu Zamówienia
1. Zamawiający opisuje przedmiot Zamówienia, a także określa warunki na jakich udzieli Zamówienia w SWZ.
2. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o Udzielenie Zamówienia, może przeprowadzić wstępne
konsultacje rynkowe, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia lub określenia warunków umowy. Wstępne konsultacje rynkowe
prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych
Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
3. W postępowaniu prowadzonym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, Zamawiający uprawniony jest do
sporządzenia SWZ w formie opisu skonfigurowania postępowania na Platformie Zakupowej i informacji
udostępnianych za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
4. Zamawiający opisując przedmiot Zamówienia uprawniony jest zastrzec w SWZ, iż należyta ocena zakresu
zamówienia wymaga zapoznania się, w siedzibie lub na terenie zakładu Zamawiającego, z obiektem, którego ma
dotyczyć przedmiot Zamówienia, a także z dokumentacją, w oparciu o którą Zamówienie ma zostać zrealizowane.
5. Zamawiający może określić w SWZ, że Zamówienie w całości musi być zrealizowane samodzielnie przez
Wykonawcę.
6. Zamawiający określa każdorazowo w SWZ możliwość polegania przez Wykonawcę na potencjale innych
podmiotów.
7. Zamawiający jest uprawiony do zastrzeżenia w SWZ, iż realizacja zamówienia będzie się wiązać z koniecznością
złożenia Zabezpieczenia.
§ 10
Warunki ubiegania się o Udzielenie Zamówienia
1. Warunkiem ubiegania się o Udzielenie Zamówienia jest złożenie przez Wykonawcę Oferty zgodnej z SWZ
i Regulaminem, a w przypadku stosowania przez Zamawiającego Ogólnych Warunków Zakupu – również
zgodnej z tymi warunkami.
2. W postępowaniu o Udzielenie Zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie:
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1) warunków udziału w postępowaniu;
2) wymagań określonych przez Zamawiającego odnośnie oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych.
3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 3 powinien być adekwatny do
przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw lub innych dokumentów
potwierdzających, iż są należycie reprezentowani w postępowaniu o Udzielenie Zamówienia lub na Platformie
Zakupowej, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy i nieścisłości lub inne
wady wpływające na ich wiarygodność lub przydatność do celów postępowania o Udzielenie Zamówienia do ich
złożenia w wymaganym kształcie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wezwanie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim może mieć zastosowanie maksymalnie dwukrotnie w odniesieniu do każdego
stwierdzonego przez Zamawiającego uchybienia, przy czym Zamawiający w jednym wezwaniu jest
uprawniony wskazać więcej niż jedno uchybienie.
6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
8. Zamawiający wzywa także Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2.
§ 11
Jawność postępowania o Udzielenie Zamówienia

1. Zamawiający zapewnia jawność Udzielenia Zamówienia na warunkach zgodnych z ustawą o dostępie do
informacji publicznej.

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec poufności następujących informacji:
1)

nazwy (firmy) Wykonawcy,

2)

adresu Wykonawcy,

3)

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy które reprezentują Wykonawcę w postępowaniu
o Udzielenie Zamówienia,

4)

stanowiących podstawę przyznania punktów w ramach wyboru Najkorzystniejszej Oferty,

5)

ujawnionych do publicznej wiadomości,

6)

informacji udostępnionym podmiotom zobowiązanym do stosowania ustawy o dostępie do informacji
publicznej przekazanym bez skutecznego zastrzeżenia, iż informacje te stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

3. Zamawiający może zastrzec, iż określone dokumenty udostępniane w celu realizacji Zamówienia objęte są
tajemnicą Zamawiającego. Udzielenie Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić
wyłącznie na rzecz Wykonawcy, który przyjmie na siebie obowiązek zachowania poufności informacji objętych
tajemnicą oraz podjęcia działań niezbędnych do zachowania w poufności tych informacji przez wszystkie osoby
i jednostki organizacyjne mające lub mogące mieć dostęp do tych informacji ze strony Wykonawcy.
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4. Zamawiający przechowuje dokumentację dotyczącą postępowania o Udzielenie Zamówienia, na którą składa się
co najmniej SWZ, Oferty, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o Udzielenie Zamówienia, którego
dotyczyły.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązku Zamawiającego do udostępniania informacji na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 12
Oferta
1. Wykonawca składając Ofertę w postępowaniu o Udzielenie Zamówienia, w którym Zamawiający zastrzegł Prawo
Opcji, zobowiązany jest uwzględnić w niej największy możliwy zakres tego Zamówienia z uwzględnieniem
Prawa Opcji.
2. Oferta złożona po terminie składania Ofert nie bierze udziału w postępowaniu o Udzielenie Zamówienia i jest
pozostawiana przez Zamawiającego bez rozpatrzenia.
3. Wykonawca jest związany Ofertą do upływu terminu określonego w SWZ.
4. Zamawiający wyznacza termin składania Ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie
Oferty.
5. Zamawiający jest uprawniony zwrócić się do każdego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
o Udzielenie Zamówienia o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą.
6. Zamawiający uprawniony jest uzależnić skuteczność zgody Wykonawcy, o której mowa w ust. 5, od zgody na
przedłużenie okresu ważności Wadium albo wniesienie nowego Wadium na przedłużony okres związania Ofertą.
7. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości złożenia Oferty Wariantowej, Wykonawca
zobowiązany jest określić Cenę dla każdego z określonych w niej, sposobów realizacji Zamówienia. Wykonawca
składając Ofertę nie jest zobowiązany do złożenia Oferty Wariantowej.
8. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych Ofert. Z zastrzeżeniem ust. 9, niedopuszczalne jest, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści Ofert.
9. Zamawiający uprawniony jest poprawić w Ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki, polegające na niezgodności Oferty z SWZ, których poprawienie nie powoduje istotnych
zmian w treści Oferty.
10. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę o dokonaniu poprawek Oferty.
11. W przypadku podzielenia przez Zamawiającego Zamówienia na zadania stanowiące jego części, lub
dopuszczenia składania Ofert na wybrane przedmioty postępowania Wykonawca uprawniony jest złożyć Ofertę
Częściową na poszczególne lub wszystkie zadania albo przedmioty składające się na przedmiot Zamówienia,
chyba że w SWZ zastrzeżono inaczej.
12. Zamawiający może określić w SWZ wartości wywoławcze poszczególnych kryteriów wymaganych do podania
w Ofercie, podlegających ocenie w trakcie Wyboru Najkorzystniejszej Oferty.
§ 13
Wadium
1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia Wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu określonego w SWZ.
3. Zamawiający określa kwotę Wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie Ofert Częściowych lub udziela Zamówienia w częściach, określa kwotę
Wadium dla każdej z części. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wadium może być wnoszone w formie i na zasadach określonych w SWZ.

8

6. Zamawiający zwraca Wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po upływie terminu związania Ofertą,
zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania.
7. Wykonawcy, któremu Udzielono Zamówienia, Zamawiający zwraca Wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie Zamówienia oraz wniesieniu Zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie Wadium na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) który wpłacił wadium, a nie złożył Oferty.
9. Zamawiający zatrzymuje Wadium, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana przez Zamawiającego
w ramach Wyboru Najkorzystniejszej Oferty:
1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie lub
zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2) nie wniósł wymaganego Zabezpieczenia.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca Wykonawcy Wadium 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.
§ 14
Udzielanie wyjaśnień do SWZ
1. Wykonawca, w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o Udzielenie Zamówienia, jest
uprawniony do składania wniosków do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zapoznać się z wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1.
3. Zamawiający nie jest obowiązany udzielić wyjaśnień do SWZ.
§ 15
Przetarg
1. Przetarg to tryb postępowania o Udzielenie Zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o Zamówieniu, Oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy lub Oferty mogą składać wyłącznie
Wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego w liczbie nie mniejszej niż trzech.
2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Przetargu zamieszczając SWZ na swojej stronie internetowej lub
na Platformie Zakupowej lub poprzez wysłanie do wybranych Wykonawców zaproszenia do składania Ofert.
3. Zamawiający może dodatkowo poinformować o wszczęciu publicznie ogłoszonego postępowania potencjalnych
Wykonawców.
4. Zamawiający w SWZ określa warunki udziału w Przetargu oraz kryteria oceny Ofert.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7, do Ofert znajdują zastosowanie postanowienia §12.
6. Wykonawca w ramach Przetargu uprawniony jest do złożenia tylko jednej ważnej Oferty. W przypadku złożenia
kilku Ofert przez tego samego Wykonawcę, za wiążącą uważana będzie wyłącznie ostatnia ze złożonych przez
tego Wykonawcę Ofert.
7. Wykonawca w Przetargu może, przed upływem terminu do składania Ofert, zmienić lub wycofać Ofertę.
8. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania Ofert. Złożona w trakcie
Przetargu, Oferta przestaje wiązać z chwilą upływu okresu jej ważności, niezależnie od przekazania przez
Zamawiającego informacji o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty lub Udzieleniu Zamówienia.
9. W postępowaniu o Udzielenie Zamówienia prowadzonym w trybie Przetargu Wykonawcy nie mogą zapoznać
się z wysokością innych złożonych Ofert przed upływem okresu na składanie Ofert, co nie wyłącza określenia
przez Zamawiającego późniejszego terminu przekazania tej informacji.
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§ 16
Udzielenie Zamówienia w Przetargu
1. Udzielenie Zamówienia może nastąpić wyłącznie na rzecz Wykonawcy, którego Oferta została wybrana przez
Zamawiającego w ramach Wyboru Najkorzystniejszej Oferty.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zamawiający dokonuje Wyboru Najkorzystniejszej Oferty, zgodnie z postanowieniami
§20.
3. W sytuacji gdy zostały złożone dwie lub więcej Ofert ocenionych jako Najkorzystniejsza Oferta, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego Ofert
Dodatkowych, chyba, że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest
unieważnienie postępowania.
§ 17
Licytacja elektroniczna
1. Zamawiający uprawniony jest przeprowadzić postępowanie o Udzielenie Zamówienia w trybie Licytacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w której w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o zamówieniu, Oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy lub Oferty mogą składać wyłącznie
Wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego w liczbie nie mniejszej niż trzech.
2. Z zastrzeżeniem § 18 ust.1 Licytacja elektroniczna prowadzona jest w dwóch etapach:
1)
2)

I etap – składanie Ofert, które wezmą udział w etapie II,
II etap – licytacja elektroniczna.

3. Zamawiający w SWZ określa kryteria oceny Ofert, oraz warunki prowadzenia Licytacji elektronicznej, a także
uprawniony jest określić Minimalne Postąpienie. Zamawiający w SWZ określa również, czy Licytacja
elektroniczna składać się będzie z Dogrywek.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5-9 do Ofert znajdują zastosowanie postanowienia §12.
5. Wykonawca na II etapie, uprawniony jest do złożenia nieograniczonej liczby Ofert, a za wiążącą uważana będzie
ta Oferta, która została złożona jako ostatnia.
6. Oferta niespełniająca wymogu Minimalnego Postąpienia, jest uważana za złożoną nieskutecznie.
7. Zamawiający uprawniony jest w SWZ określić zasady uznawania Ofert za obarczone błędem i nieakceptowalne,
uniemożliwiając złożenie takich Ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
8. Wykonawca w ramach II etapu nie jest uprawiony do wycofania Oferty.
9. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się z chwilą złożenia Oferty. Złożona przez Wykonawcę w trakcie
Licytacji elektronicznej Oferta przestaje wiązać z chwilą upływu okresu jej ważności, bez względu na fakt
złożenia Ofert przez innych Wykonawców lub Udzielenia Zamówienia.
10. W postępowaniu o Udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie Licytacji elektronicznej Wykonawcom
przekazywana jest informacja o wysokości aktualnie Najkorzystniejszej Oferty lub o pozycji Oferty w stosunku
do Ofert pozostałych Wykonawców, w oparciu o kryteria oceny Najkorzystniejszej Oferty. Zamawiający
uprawniony jest do podawania na bieżąco Wykonawcom innych, niż mowa w zdaniu poprzednim informacji
dotyczących Licytacji elektronicznej.
§ 18
Dogrywka
1. Zamawiający przeprowadzając Licytację elektroniczną określa czas podstawowy: na składanie Ofert – I etap, na
Licytację elektroniczną – II etap, których przeprowadzenie gwarantuje. Po II etapie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiający przeprowadza Dogrywki, o ile zastrzegł tak w SWZ.
2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, uruchomienie, ilość i czas trwania Dogrywek określa się w SWZ.
W przypadku, gdy w danej Dogrywce nie została złożona żadna nowa Oferta, Licytacja elektroniczna kończy się
wraz z tą Dogrywką, przed przeprowadzeniem maksymalnej, w stosunku do podanej w SWZ, liczby Dogrywek.
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3. W przypadku zastrzeżenia przez Zamawiającego, że Licytacja elektroniczna składać się będzie z podetapów
Wykonawca uprawniony jest składać Oferty przez całą Licytację elektroniczną. Oferta złożona na jednym
z podetapów pozostaje ważna na wszystkich podetapach, przy czym Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
Oferty na II etapie, o którym mowa w ust. 1 w celu dopuszczenia do Dogrywek.
4. Przeprowadzenie etapu Dogrywek uzależnione jest od złożenia przez któregokolwiek z uczestniczących
w postępowaniu Wykonawców, Oferty w czasie określonym w SWZ przez Zamawiającego, oznaczonym jako
„ilość sekund między ostatnią ofertą a zakończeniem”.
§ 19
Udzielenie Zamówienia w Licytacji elektronicznej
1. Udzielenie Zamówienia może nastąpić wyłącznie na rzecz Wykonawcy, którego Oferta została wybrana przez
Zamawiającego w ramach Wyboru Najkorzystniejszej Oferty.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3- 4, Zamawiający dokonuje Wyboru Najkorzystniejszej Oferty, zgodnie z postanowieniami
§20.
3. W przypadku złożenia Ofert, które zostały ocenione jako tak samo korzystne dla Zamawiającego zgodnie
z postanowieniami SWZ, Oferta, która została złożona wcześniej jest uznawana za korzystniejszą.
4. Udzielenie Zamówienia następuje w chwili udzielenia przybicia przez Zamawiającego. Udzielenie przybicia
następuje z chwilą przekazania przez Zamawiającego informacji o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty.
§ 20
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Wybór Najkorzystniejszej Oferty rozpoczyna się:
1) w odniesieniu do postępowań prowadzonych za pośrednictwem Platformy Zakupowej - z chwilą
pojawienia się na Platformie Zakupowej informacji o zakończeniu ostatniego etapu postępowania
o Udzielenie Zamówienia, który był przewidziany w SWZ lub,
2) w odniesieniu do postępowań nie prowadzonych za pośrednictwem Platformy Zakupowej, z chwilą
otwarcia Ofert, zgodnie ze wskazaniem SWZ.
2. W trakcie etapu Wyboru Najkorzystniejszej Oferty Zamawiający, w pierwszej kolejności dokonuje oceny
Najkorzystniejszej Oferty spośród wszystkich złożonych Ofert. W drugiej kolejności Zamawiający wybiera
Najkorzystniejszą Ofertę spośród Ofert, które nie podlegają odrzuceniu, badając istnienie podstaw do
wykluczenia Wykonawców.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w §10 ust. 2, Zamawiający
wzywa Wykonawcę, który złożył Ofertę ocenioną jako niepodlegającą odrzuceniu Najkorzystniejszą Ofertę, do
dostarczenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w §10 ust.2.
4. Z zastrzeżeniem §10 ust. 5, w przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3,
Zamawiający odrzuca Ofertę tego Wykonawcy, a następnie, nie uwzględniając jej, dokonuje ponownej oceny
złożonych Ofert, zgodnie z ust. 2.
5. Zamawiający niezwłocznie po Wyborze Najkorzystniejszej Oferty przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli
Ofertę w tym postępowaniu informację o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. W postępowaniach o Udzielenie
Zamówienia prowadzonych na Platformie Zakupowej, informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty jest
przekazywana wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
6. Informacja, o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty, o której mowa w ust. 5 jest równoznaczna ze zobowiązaniem
Zamawiającego do Udzielenia Zamówienia wybranemu Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Zamawiający zastrzeże w SWZ jakikolwiek obowiązek do spełnienia przez Wykonawcę po
przekazaniu informacji o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty, Zamówienie nie zostanie udzielone, jeśli
Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie spełni tego obowiązku.
8. Zobowiązanie Zamawiającego będzie miało charakter definitywny w przypadku nieziszczenia się warunku
rozwiązującego polegającego na bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
Wykonawcy na realizację zastrzeżonego, zgodnie z treścią ust. 7 obowiązku/obowiązków lub odmowie przez
Wykonawcę realizacji tego obowiązku/obowiązków.
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9. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 8 skutkuje nieudzieleniem Zamówienia przez
Zamawiającego bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron. W sytuacji,
o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może dokonać ponownego Wyboru Najkorzystniejszej Oferty
z pominięciem Oferty Wykonawcy, który nie zrealizował obowiązku/obowiązków, określonych w ust. 7.
10. Informacje o miejscu w rankingu Najkorzystniejszej Oferty podane przed opublikowaniem przez Zamawiającego
informacji o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty mają charakter wyłącznie informacyjny.
11. Jeżeli Ceny w złożonych Ofertach przekraczają Sumę Zarezerwowaną, Zamawiający jest uprawniony wystąpić
do Wykonawców o złożenie Oferty dodatkowej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający
dokonuje ponownego Wyboru Najkorzystniejszej Oferty, o którym mowa w ust. 2, na podstawie Ofert
dodatkowych.
12. Jeżeli w postępowaniu bierze udział tylko jeden Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony wystąpić do
Wykonawcy o złożenie Oferty dodatkowej, o ile zostało to przewidziane w SWZ.
13. W przypadku zastrzeżenia przez Zamawiającego obowiązku zawarcia lub potwierdzenia przez Wykonawcę
umowy dotyczącej Zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca, któremu Udzielono
Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienie osób
podpisujących umowę do reprezentowania Wykonawcy, chyba że uprawnienie to znajduje potwierdzenie
w rejestrze dostępnym nieodpłatnie za pośrednictwem Internetu.
§ 21
Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o Udzielenie Zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa Sumę Zarezerwowaną, chyba, że Zamawiający zadecyduje
o zwiększeniu tej kwoty do Ceny Najkorzystniejszej Oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej Umowy.
2. Zamawiający uprawniony jest unieważnić postępowanie o Udzielenie Zamówienia bez podawania przyczyny
w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert, z zastrzeżeniem Licytacji elektronicznej, gdzie
Zamawiający uprawniony jest unieważnić postępowanie w każdym czasie przed nadejściem terminu składania
Ofert.
3. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwość składania Ofert Częściowych, postanowienia ust.
1 i 2 mają zastosowanie osobno do każdej części postępowania o Udzielenie Zamówienia.
4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, o unieważnieniu postępowania o Udzielenie Zamówienia Zamawiający
zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Ofertę. Informacja o unieważnieniu postępowania
o Udzielenie Zamówienia publikowana jest również w sposób, w jaki została opublikowana SWZ.
5. Z zastrzeżeniem ust. 2, przekazując informacje o unieważnieniu postępowania w sprawie Zamówienia,
Zamawiający podaje stosowną podstawę oraz uzasadnienie.
6. Unieważnienie postępowania ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 1 nie jest możliwe po
Udzieleniu Zamówienia przez Zamawiającego.
§ 22
Audyt

1. Zamawiający w ramach postępowań mających wpływ na bezpieczeństwo przewozów, uprawniony jest
do przeprowadzenia Audytu w siedzibie Wykonawcy i/lub innym miejscu istotnym ze względu na
zamówienie.
2. Zamawiający jest uprawniony do zastrzeżenia w postępowaniu możliwości przeprowadzenia Audytu:
1) przed Udzieleniem Zamówienia;
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2) w trakcie realizacji Zamówienia,
w zależności od potrzeb i możliwości Zamawiającego, a także zapewnianego przez Wykonawcę
poziomu rękojmi bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawdziwości oświadczeń stanowiących podstawę oceny
zdolności realizacji przez Wykonawcę zamówienia udzielonego przez Zamawiającego lub istotnych uchybień po
stronie Wykonawcy, zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego:
1) w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1) – Wykonawca zostanie uznany za niespełniającego warunków
udziału w postępowaniu o Udzielenie Zamówienia;
2) w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2) Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do
odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia z winy Wykonawcy, w terminie 60 dni od stwierdzenia
przez Zamawiającego którejkolwiek z powyższych okoliczności.
DZIAŁ III – Procedury Szczególne
§ 23
Odpowiednie stosowanie
Postanowienia § 9 –22 stosuje się odpowiednio do postępowań opisanych w niniejszym Dziale.
§ 24
Zamówienie z wolnej ręki
1. Zamówienia można udzielić w trybie z Wolnej Ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) istnieje tylko jeden potencjalny wykonawca mogący zrealizować Zamówienie lub gdy uzasadnione jest to
okolicznościami lub specyfiką Zamówienia;
2) w związku ze szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest Udzielenie Zamówienia po cenie
znacząco niższej od cen rynkowych;
3) w prowadzonym postępowaniu o Udzielenie Zamówienia w trybie Przetargu, Licytacji elektronicznej albo
Zapytaniu Ofertowym nie zostały złożone żadne Oferty, a pierwotne warunki Zamówienia nie zostały w
istotny sposób zmienione;
4) ze względu na pilną potrzebę Zamawiającego wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;
5) niemożliwe jest opisanie kryteriów oceny ofert w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania
w innych trybach udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający w każdym czasie przed zawarciem umowy dotyczącej Zamówienia uprawniony jest umorzyć
postępowanie prowadzone w trybie z Wolnej Ręki bez podania przyczyny.
§ 25
Zapytanie Ofertowe
1. W ramach Zapytania Ofertowego Zamawiający udziela Zamówienia w trybie składania ofert, akceptując Ofertę
ocenioną jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego lub składając własną na podstawie informacji handlowych
udostępnionych przez Wykonawcę.
2. Zapytanie Ofertowe Zamawiający uprawniony jest stosować wyłącznie do Zamówień o wartości poniżej 200 tys.
złotych.
3. Zamawiający, Udzielając Zamówienia w ramach Zapytania Ofertowego:
1) kieruje zaproszenie do składania Ofert do podmiotów mogących zrealizować Zamówienie lub
2) gromadzi informacje handlowe, w tym o Cenie, ze stron internetowych co najmniej trzech podmiotów
oferujących Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlane objęte Zamówieniem.
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4. W ramach Zapytania Ofertowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), Zamawiający kieruje zaproszenia od składania
Ofert bezpośrednio do co najmniej trzech podmiotów mogących zrealizować Zamówienie lub publikując je na
swojej stronie internetowej lub na Platformie Zakupowej.
5. Zamawiający, w celu zebrania Oferty od Wykonawców, uprawniony jest posłużyć się jednym z Trybów
podstawowych określonych Regulaminem. Zasady prowadzenia Zapytania Ofertowego w przypadku skierowania
zaproszenia do składania Ofert, publikacji stronie internetowej lub publikacji na Platformie Zakupowej, określone
są każdorazowo odpowiednio w zaproszeniu, na stronie internetowej lub na Platformie Zakupowej.
6. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do określenia dodatkowych kryteriów dotyczących Zamówienia,
w tym po przeprowadzeniu któregokolwiek z postępowań, o których mowa w ust. 5.
7. Zamawiający prowadzi Zapytanie Ofertowe korespondencyjnie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub przy pomocy Platformy Zakupowej. W szczególnych przypadkach, Zamawiający uprawniony
jest przeprowadzić Zapytanie Ofertowe telefonicznie lub na podstawie bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą,
utrwalając treść rozmowy lub informacji handlowych w formie pisemnej.
8. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Zamawiający w każdym czasie, nie później jednak niż do
momentu zawarcia umowy dotyczącej Zamówienia, uprawniony jest do umorzenia postępowania o Udzielenie
Zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny.
9. Zamawiający jest uprawniony zastosować Zapytanie Ofertowe, do Zamówienia o wartości zgodnej z określoną
w ust. 2, jeżeli stanowiły one uprzednio część wcześniej określonego Zamówienia o większej wartości oraz:
1) całość Zamówienia o większej wartości objęta była postępowaniem prowadzonym w co najmniej
jednym z trybów podstawowych, które zostało zakończone,
2) w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1) Zamawiający Udzielił Zamówienia na część wcześniej
określonego Zamówienia o większej wartości.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania, spośród środków podanych w ust. 7, sposobu kontaktowania
z Wykonawcą.
DZIAŁ IV - Postanowienia końcowe
§ 26
1. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy
dotychczasowe.
2. Do zmian umów zawartych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu
obowiązującego w dniu ich zawarcia.
§ 27
Zamawiający może realizować Zamówienie stosując Ogólne Warunki Zakupu
obowiązujące u Zamawiającego, a dostępne na jego stronie internetowej.

i Ogólne Warunki Dostaw

§ 28
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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