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1. Cel 

Celem niniejszego Regulaminu jest opisanie działań związanych z wyborem Wykonawcy Dostaw, 
Usług lub Robót budowlanych w procesie udzielania Zamówień sektorowych prowadzonych na 
podstawie Instrukcji udzielania zamówień sektorowych w GK PGNiG TERMIKA (I-379) oraz działań 
związanych z realizacją umów w GK PGNiG TERMIKA.  

2. Zakres 

1) Regulamin określa zasady, tryby i sposób udzielania Zamówień sektorowych w GK PGNiG 
TERMIKA na Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane w odniesieniu do Zamówień sektorowych, 
których Wartość szacunkowa jest równa lub przekracza równowartości kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej „Ustawa Pzp”).  

2) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązujące, w tym art. 66-72[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”). 

3) Regulamin nie ma zastosowania do wyłączeń przewidzianych w Ustawie Pzp oraz do zawierania 
umów ze Spółkami z Grupy Kapitałowej oraz Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA.  

4) Postępowania sektorowe prowadzone są dla zamówień ujętych i nieujętych w Planie postępowań. 

3. Definicje 

1) Cena – 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. 

2) Departament Zakupów/Biuro Zakupów – Departament Zakupów/Biuro właściwe ds. zakupów 
w GK PGNiG TERMIKA; 

3) Dostawa – 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; 

4) Dyrektor Departamentu Zakupów/Biura Zakupów – należy poprzez to rozumieć Dyrektora 
Departamentu Zakupów/Biura właściwego w sprawach zakupów w Spółce/Spółce zależnej; 

5) Dyrektor Merytoryczny – należy przez to rozumieć Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej 
będącej Inicjatorem Postępowania sektorowego właściwego merytorycznie w danej sprawie; 

6) Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA (GK PGNiG TERMIKA) – należy przez to rozumieć PGNiG 
TERMIKA SA oraz Spółki zależne, kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez PGNiG 
TERMIKA SA;  

7) Grupa Kapitałowa – należy przez to rozumieć oddziały lub spółki kontrolowane bezpośrednio lub 
pośrednio przez PKN ORLEN; 

8) Inicjator Postępowania – jednostka organizacyjna odpowiedzialna w szczególności  
za przygotowanie Wniosku zakupowego, oszacowanie wartości Zamówienia sektorowego, opisu 
przedmiotu zamówienia wraz z propozycją warunków udziału w Postępowaniu sektorowym 
i kryteriów oceny ofert, realizację oraz nadzór nad wykonaniem Zamówienia sektorowego;   

9) Instrukcja dla Wykonawców/SWZ – Instrukcja określająca zasady udziału Wykonawcy biorącego 
udział w Postępowaniu sektorowym, zawierająca wymagania i warunki, na których zostanie 
wykonane Zamówienie sektorowe;  

10) Kierownik Zamawiającego – Zarząd Spółki/Spółki zależnej lub osoba, której Zarząd Spółki/Spółki 
zależnej powierzył wykonywanie czynności Kierownika Zamawiającego, a także inne osoby 
w zakresie, w jakim powierzono im czynności w Postępowaniu sektorowym, a w przypadku 
udzielania Zamówień wspólnych, podmiot, któremu Zarząd Spółki na podstawie pełnomocnictwa 
powierzył wykonywanie obowiązków Kierownika Zamawiającego; 

11) Najkorzystniejsza oferta – oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub 
kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem; 
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12) Newralgiczne Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane – należy przez to rozumieć Dostawy, 
Usługi lub Roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji 
niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 

13) Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości Robót budowlanych w zakresie 
budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą 
lub techniczną;  

14) Oferta częściowa – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią SWZ/Instrukcji 
dla Wykonawców, wykonanie części Zamówienia sektorowego; 

15) Pisemność – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub 
innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej; 

16) Podmiotowe środki dowodowe – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku 
podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w Postępowaniu sektorowym lub kryteriów 
selekcji; 

17) Plan postępowań – zestawienie Zamówień sektorowych i Zamówień udzielanych w na postawie 
Instrukcji udzielania zamówień w GK PGNiG TERMIKA SA (I-379) planowanych do udzielenia w 
roku kalendarzowym przez poszczególne jednostki organizacyjne Spółki/ Spółki zależne; 

18) Platforma przetargowa – narzędzie informatyczne wspierające proces m.in. udzielania Zamówień 
sektorowych u Zamawiającego; 

19) Postępowanie sektorowe – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie Zamówienia 
sektorowego wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie 
zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany 
ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez Zamawiającego, 
prowadzące do wyboru Najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień Umowy w 
sprawie zamówienia sektorowego, kończące się zawarciem Umowy w sprawie zamówienia 
sektorowego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie Umowy w sprawie zamówienia 
sektorowego nie stanowi czynności w tym postępowaniu; 

20) Protokół – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez Zamawiającego w formie 
pisemnej, który potwierdza przebieg Postępowania sektorowego;  

21) Przedmiotowe środki dowodowe – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu 
zgodności oferowanych Dostaw, Usług lub Robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub 
kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub 
wymaganiami związanymi z realizacją Zamówienia sektorowego; 

22) Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania Zamówień sektorowych w GK PGNiG TERMIKA; 
23) Roboty budowlane – 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;; 

24) Spółka – należy przez to rozumieć PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 
25) Spółka zależna – spółka z udziałem kapitałowym PGNiG TERMIKA SA, która należy do GK PGNiG 

TERMIKA; 
26) Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 344); 

27) Umowa w sprawie zamówienia sektorowego – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego Postępowania sektorowego; 

28) Umowa ramowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą między Zamawiającym a jednym lub 
większą liczbą Wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących Zamówień 
sektorowych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, przewidywanych ilości;  

29) Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na Roboty 
budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część Zamówienia sektorowego; 

30) Usługa – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy; 



Oznaczenie Dokumentu: Tytuł: Wydanie: 

1 R-030 Regulamin udzielania Zamówień sektorowych w GK PGNiG 

TERMIKA  
 

 
 

4 

31) Wartość szacunkowa – całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy (bez podatku od 
towarów i usług) wyrażone w pieniądzu polskim, ustalone z najwyższą starannością według 
średniego kursu złotego w stosunku do euro ogłoszonego przez właściwy organ; 

32) Warunki zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą Zamówienia sektorowego 
lub Postępowania sektorowego, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, 
wymagań związanych z realizacją Zamówienia sektorowego, kryteriów oceny ofert, wymagań 
proceduralnych lub projektowanych postanowień Umowy w sprawie zamówienia sektorowego; 

33) Wniosek zakupowy – wniosek Inicjatora Postępowania będący podstawą  
do uruchomienia Postępowania sektorowego składany w wewnętrznych systemach 
informatycznych Spółki/Spółki zależnej lub w formie papierowej składanej w Departamencie 
Zakupów; 

34) Wstępne konsultacje rynkowe – procedura mająca na celu umożliwienie wymiany  
i pozyskania informacji, opinii i doświadczeń, dotyczących możliwości technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych, prawnych i faktycznych realizacji Zamówienia sektorowego, 
prowadzona przed wszczęciem Postępowania sektorowego w celu pozyskania informacji, które 
mogą być wykorzystane do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Warunków 
Zamówienia/Instrukcji dla Wykonawców oraz warunków Umowy w sprawie Zamówienia 
sektorowego; 

35) 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 sektorowego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia 
sektorowego/Umowy ramowej. 

36) Zamawiający – PGNiG TERMIKA SA lub Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA, które 
prowadzą działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej lub/i energii cieplnej oraz 
dostarczają je do sieci;  

37) Zamówienie sektorowe – Umowa w sprawie zamówienia sektorowego/Umowa 
ramowa/Zamówienie do Umowy ramowej, których Wartość szacunkowa jest równa lub przekracza 
równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy Pzp, 
zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będące wynikiem przeprowadzonego 
Postępowania sektorowego, którego przedmiotem są Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane;  

38) Zamówienie do Umowy ramowej (Zamówienie wykonawcze) – zamówienie wykonawcze 
wystawione na podstawie obowiązującej Umowy ramowej przez Inicjatora Postępowania, w którym 
każdorazowo ustalony jest zakres rzeczowy Usług, Dostaw lub Robót budowlanych z Wykonawcą. 
Stanowi ono przedmiot odrębnego odbioru i rozliczeń według cen i zasad określonych w Umowie 
ramowej; 

39) Zarząd Spółki/Spółki zależnej – Zarząd PGNiG TERMIKA SA lub Spółki zależnej. 

4. Zawartość merytoryczna 

4.1. Przeprowadzenie Postępowania sektorowego 

 Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami 

1) Komunikacja w Postępowaniu sektorowym, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do 
udziału w Postępowaniu sektorowym, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 
Regulaminie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Platformy przetargowej 
lub strony internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego oraz poczty elektronicznej. 

2) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub Wstępnych konsultacji rynkowych oraz 
w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia 
o Zamówieniu sektorowym lub SWZ, wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 
sektorowym, potwierdzenia zainteresowania, ofert (w tym oferty wstępnej, oferty podlegającej 
negocjacjom, oferty ostatecznej, oferty dodatkowej oraz Oferty częściowej), o ile jej treść jest 
udokumentowana. 

3) Zamawiający może odstąpić od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, jeżeli: 
a) z uwagi na wyspecjalizowany charakter Zamówienia sektorowego, użycie środków komunikacji 
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elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji; 

b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert korzystają 
z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji 
otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać 
udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez Zamawiającego; 

c) użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby pozyskania przez Zamawiającego 
specjalistycznego sprzętu biurowego; 

d) Zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których 
nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

e) jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej; 
f) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie 

można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
lub innych narzędzi, lub urządzeń, które są ogólnie dostępne dla wykonawców lub które 
mogłyby być udostępnione przez Zamawiającego. 

4) Szczegółowe zasady dotyczące sposobu komunikacji Zamawiający każdorazowo określa 
w Instrukcji dla Wykonawców/SWZ.  

5) Postępowanie sektorowe prowadzone jest w języku polskim. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oświadczeń oraz innych dokumentów również w 
jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może sporządzać dokumenty oraz 
dokonywać niektórych czynności w Postępowaniu sektorowym, m.in prowadzić Wstępne 
konsultacje rynkowe w językach powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

7) W zakresie odwołań, o których mowa w ust. 4.4 punkty 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 
 

 Zasady przygotowania Postępowania sektorowego 

1) Postępowanie sektorowe przygotowywane i prowadzone jest z poszanowaniem zasad 
proporcjonalności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania, w tym również 
celowości, gospodarności, rzetelności, efektywności ekonomicznej. 

2) Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Postępowania sektorowego wykonują 
osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

3) Postępowanie sektorowe jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji 
związanych z Postępowaniem sektorowym tylko w przypadkach określonych w Regulaminie. 

4) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233), jeżeli 
Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach wykonywania działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców składających oferty; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5) Zamówienia sektorowego udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 
Regulaminu. 

6) Jeżeli Zamawiający udziela Zamówienia sektorowego w częściach i w związku z tym dopuszcza 
możliwość składania Ofert częściowych, na podstawie których udzielić można odrębnych 
Zamówień sektorowych, wartością Zamówienia sektorowego jest łączna wartość poszczególnych 
części. 

7) Inicjator Postępowania przy wsparciu Departamentu Zakupów/Biura Zakupów przed wszczęciem 
Postępowania sektorowego może przeprowadzić Wstępne konsultacje rynkowe. 

8) Wstępne konsultacje rynkowe prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich 
rozwiązań.   

9) Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadza się z podmiotami, które zapewniają Zamawiającemu 
uzyskanie informacji niezbędnych do właściwego przygotowania Postępowania sektorowego. 

10) Zamawiający zamieszcza informacje o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych konsultacji 
rynkowych oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej/Platformie przetargowej.  
O zamiarze przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający dodatkowo może 
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poinformować znane sobie podmioty, które ze względu na rodzaj i zakres prowadzonej działalności 
odpowiadającej przedmiotowi ogłoszonych Wstępnych konsultacji rynkowych mogą być 
zainteresowane udziałem w nim. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia Wstępnych konsultacji rynkowych na każdym 
jego etapie bez podania przyczyny. 

12) Za przygotowanie i przeprowadzenie Wstępnych konsultacji rynkowych odpowiedzialny jest 
Inicjator Postępowania. Departament Zakupów/Biuro Zakupów współuczestniczy 
w przeprowadzeniu Wstępnych konsultacji rynkowych, zapewniając wsparcie formalne.  

 

 Opis przedmiotu Zamówienia sektorowego 

1) Przedmiot Zamówienia sektorowego 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. Przedmiotu Zamówienia sektorowego 
nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

2) Zamawiający określa w opisie przedmiotu Zamówienia sektorowego wymagane cechy Dostaw, 
Usług lub Robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego 
procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych Dostaw, Usług lub Robót budowlanych, lub do 
konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym 
elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem Zamówienia sektorowego oraz 
proporcjonalne do jego wartości i celów. 

3) Do opisu przedmiotu Zamówienia sektorowego stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień jako wzorcu. 

4) Przedmiotu Zamówienia sektorowego nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 
lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. 

5) Przedmiot Zamówienia sektorowego można opisać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać 
przedmiotu Zamówienia sektorowego w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

6) Jeżeli przedmiot Zamówienia sektorowego został opisany w sposób, o którym mowa w pkt 5, 
Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu Zamówienia sektorowego kryteria stosowane w celu 
oceny równoważności. 

7) Zamawiający może określić w opisie przedmiotu Zamówienia sektorowego  na Usługi lub Roboty 
budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
Zamówienia sektorowego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 917,1510 z późn. zm.). 

8) Zamawiający może określić w opisie przedmiotu Zamówienia sektorowego konieczność 
przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego praw własności intelektualnej lub udzielenia 
Zamawiającemu licencji. 

9) Zamawiający opisuje przedmiot Zamówienia sektorowego na Roboty budowlane za pomocą 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych. 
Jeżeli przedmiotem Zamówienia sektorowego jest zaprojektowanie i wykonanie Robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Zamawiający opisuje 
przedmiot Zamówienia sektorowego za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 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. 
  
 

 Tryby udzielania Zamówień sektorowych 

1) Zamówienia sektorowego udziela się w trybie:  
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a) przetargu nieograniczonego,  
b) przetargu ograniczonego, 
c) sektorowych negocjacji z ogłoszeniem,  
d) dialogu konkurencyjnego 
e) negocjacji bez ogłoszenia, 
f) zamówienia z wolnej ręki. 

2) Podstawowymi trybami udzielenia Zamówienia sektorowego są: przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, sektorowe negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny. 

3) Postępowanie sektorowe może być przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki 
w przypadkach określonych w ust. 4.1.4.6., a negocjacje bez ogłoszenia w przypadkach 
określonych w ust. 4.1.4.5 niniejszego Regulaminu.   

4) W przypadku Postępowania sektorowego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, 
sektorowych negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego Zamawiający może 
ograniczyć liczbę Wykonawców, których zaprosi odpowiednio do składania ofert, do negocjacji albo 
do udziału w dialogu. 
 

 Przetarg nieograniczony 

1) Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia sektorowego, w którym w odpowiedzi na 
ogłoszenie o Zamówieniu sektorowym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

2) Zamawiający wszczyna Postępowanie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego 
przekazując ogłoszenie o Zamówieniu sektorowym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

3) Zamawiający przekazuje ogłoszenia zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego 
przesyłania ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie 
internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 
2004/18/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 94, str. 65). 

4) Zamawiający może zmienić ogłoszenie, przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 

5) W przypadku, gdy zmiany treści ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym są istotne dla sporządzenia 
ofert, Zamawiający może przedłużyć odpowiednio termin składania ofert o czas niezbędny na ich 
przygotowanie. 

6) W przypadku, gdy zmiany treści ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym istotnie zmieniają charakter 
tego zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają 
zakres Zamówienia sektorowego, Zamawiający może unieważnić Postępowanie sektorowe – 4.3.9 
pkt 9. 

7) Zamawiający zapewnia na Platformie przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego 
Postępowania sektorowego bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ), od dnia publikacji ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia Zamówienia 
sektorowego. 

8) Zamawiający udostępnia ogłoszenie o Zamówieniu sektorowym również na Platformie 
przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego. 
Udostępnienie ogłoszenia na Platformie przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego 
Postępowania sektorowego, nie może nastąpić przed dniem wysłania do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

9) Jeżeli Zamawiający nie może udostępnić części SWZ na Platformie przetargowej lub na stronie 
internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego z powodu ochrony poufnego charakteru 
informacji, określa w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym sposób dostępu do tych informacji oraz 
wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru. 

10) SWZ zawiera co najmniej: 

a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres 
Platformy przetargowej lub strony internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego, na 
której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z Postępowaniem sektorowym; 

b) tryb udzielenia Zamówienia sektorowego; 

c) opis przedmiotu Zamówienia sektorowego; 
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d) informację o Przedmiotowych środkach dowodowych; 

e) termin wykonania Zamówienia sektorowego; 

f) podstawy wykluczenia; 

g) informację o warunkach udziału w Postępowaniu sektorowym; 

h) wykaz Podmiotowych środków dowodowych; 

i) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 

j) informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w ust. 4.1.4 pkt 3; 

k) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami; 

l) termin związania ofertą; 

m) opis sposobu przygotowywania oferty; 

n) sposób oraz termin składania ofert; 

o) termin otwarcia ofert; 

p) sposób obliczenia Ceny; 

q) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

r) informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
Umowy w sprawie zamówienia sektorowego; 

s) projektowane postanowienia Umowy w sprawie Zamówienia sektorowego, które zostaną 
wprowadzone do ww. umowy; 

t) pouczenie o przysługującym Wykonawcy prawie złożenia odwołania zgodnie z ust. 4.4.  
11) SWZ zawiera również: 

a) opis części Zamówienia sektorowego, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie Ofert 
częściowych; 

b) liczbę części Zamówienia sektorowego, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub 
maksymalną liczbę części, na które Zamówienie sektorowe może zostać udzielone temu 
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części 
Zamówienia sektorowego zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego 
oferty w większej niż maksymalna liczbie części; 

c) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium; 

d) informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 
przewiduje obowiązek jego wniesienia; 

e) informacje dotyczące prawa opcji, w tym informacje o sposobie przedstawiania opcji, jeżeli 
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich uwzględnienie; 

f) maksymalną liczbę Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze Umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy ramowej; 

g) informację o możliwości udzielenia temu samemu Wykonawcy Zamówień sektorowych, 
polegających na powtórzeniu podobnych Usług lub Robót budowlanych, jeżeli Zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień; 

h) informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej wraz z informacją czy 
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty; 

i) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 

j) informację o uprzedniej ocenie ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność 
oceny; 

k) informację o przewidywanym wyborze Najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, zawierającą co najmniej: 

− elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem, że 
elementy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej; 

− wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia; 

− informacje, które zostaną udostępnione Wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz, 
w stosownych przypadkach, termin ich udostępnienia; 

− informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej; 
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− warunki, na jakich Wykonawcy będą mogli licytować, w szczególności minimalne wartości 
postąpień, które wymagane będą podczas licytacji; 

− informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań 
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń. 

− wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jeżeli Zamawiający 
przewiduje takie wymagania; 

− informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia. 

12) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
13) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert w przypadku, o którym mowa w pkt 23, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

14) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 13, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

15) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ, o którym mowa w pkt 13. 

16) W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
w pkt 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

17) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na Platformie przetargowej lub na 
stronie internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego, bez ujawniania źródła zapytania. 

18) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
Informację o terminie zebrania Zamawiający udostępnia na Platformie przetargowej lub na stronie 
internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego. 

19) Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie 
treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
udostępnia się na Platformie przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego 
Postępowania sektorowe. 

20) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
a) Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie przetargowej lub na 

stronie internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego. 
b) Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej 

prowadzonego Postępowania sektorowego, dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 
przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym. 

c) W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o Zamówieniu 
sektorowym, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o 
którym mowa w pkt 4. 

d) W przypadku, o którym mowa w lit. c, udostępnienie zmiany treści SWZ na Platformie 
przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego nie może 
nastąpić przed wysłaniem ogłoszenia do publikacji, o którym mowa w pkt 4, 

e) W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze 
zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Przepisy pkt 14 i 15 stosuje się. 

21) W przypadku, gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru Zamówienia 
sektorowego w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej 
zmiany zakresu Zamówienia sektorowego, Zamawiający może unieważnić Postępowanie 
sektorowe – pkt 4.3.9 pkt 9. 

22) Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia 
o Zamówieniu sektorowym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W uzasadnionych 
przypadkach, mając na uwadze przedmiot i zakres zamówienia termin składania ofert może 
zostać skrócony. 

23) Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w pkt 22, nie 
krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia Zamówienia sektorowego i 
skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. 
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24) Zamawiający najpierw dokonuje badania i oceny ofert, a następnie dokonuje kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu sektorowym. 

25) Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24, zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu sektorowym, nie składa 
Podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 
warunków udziału w Postępowaniu sektorowym, Zamawiający dokonuje ponownego badania i 
oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu sektorowym. 

26) Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt 25, 
w odniesieniu do ofert Wykonawców pozostałych w Postępowaniu sektorowym, a następnie 
dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu 
sektorowym, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia Postępowania 
sektorowego. 

 

4.1.4.1.1. Wadium 

1) Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium. 
2) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% Wartości szacunkowej.  
3) Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie Ofert częściowych lub udziela Zamówienia sektorowego 

w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Postanowienie z pkt 2 stosuje się 
odpowiednio. 

4) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający zwraca wadium przed 
upływem tego terminu zgodnie z pkt 12. 

5) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

6) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
a) pieniądzu, 
b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
przy czym Zamawiający na uzasadnioną prośbę Wykonawcy może dopuścić inną formę składania 
wadium.  

7) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 

8) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej, Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji, w postaci elektronicznej. 

10) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej, Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w postaci 
elektronicznej. 

11) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
a) upływu terminu związania ofertą; 
b) zawarcia Umowy w sprawie zamówienia sektorowego; 
c) unieważnienia Postępowania sektorowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia, o którym mowa w ust. 4.4, albo nie 
upłynął termin do jego wniesienia. 

12) Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zwraca 
wadium Wykonawcy: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
b) którego oferta została odrzucona; 
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty na wniosek Wykonawcy, z wyjątkiem tego, którego oferta 
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została wybrana jako najkorzystniejsza; 
d) po unieważnieniu Postępowania sektorowego, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia, o którym mowa w ust. 4.4, albo nie upłynął termin do 
jego wniesienia. 

13) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 12 lit c, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania z odwołania, o którym 
mowa w ust. 4.4. 

14) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu 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. 

15) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

16) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji, występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

Podmiotowych środków dowodowych lub Przedmiotowych środków dowodowych i innych 
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania Umowy w sprawie 
zamówienia sektorowego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie Umowy w sprawie zamówienia 
sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana. 

4.1.4.1.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 
1) Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o zabezpieczeniu, należy przez to rozumieć 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy w sprawie zamówienia sektorowego.. 
3) Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia sektorowego lub 

Umowy ramowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej lub Zamawiający określi inny termin w 
dokumentach Zamówienia sektorowego. 

4) Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) gwarancjach bankowych; 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

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

6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

7) 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. 

8) W trakcie realizacji umów wskazanych w pkt 2 Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4. 

9) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

10) Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do Ceny całkowitej podanej 
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z 
umów wskazanych w pkt 2, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 

11) Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% Ceny całkowitej podanej w ofercie 
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umów 
wskazanych w pkt 2. 
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12) Zabezpieczenie można ustalić w wysokości nie większej jednak niż 10% Ceny całkowitej netto lub 
brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego 
wynikającego z umów wskazanych w pkt 2, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem Zamówienia 
sektorowego lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją Zamówienia sektorowego, co 
Zamawiający opisał w SWZ lub innych dokumentach tego zamówienia. 

13) Jeżeli okres realizacji Zamówienia sektorowego jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą 
Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 
Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane. 

14) W przypadku, o którym mowa w pkt 13, w dniu zawarcia umów wskazanych w pkt 2 Wykonawca 
jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

15) Zamawiający wpłaca kwoty potrącane zgodnie z pkt 13 na rachunek bankowy w tym samym dniu, 
w którym dokonuje zapłaty faktury. 

16) W przypadku, o którym mowa w pkt 13, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 
nastąpić później niż do połowy okresu, na który zostały zawarte umowy wskazane w pkt 2. 

17) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

18) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

19) Wypłata, o której mowa w pkt 18, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

20) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia 
sektorowego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

21) Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

22) Kwota, o której mowa w pkt 21, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji. 

23) Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 
Zamówienia sektorowego, jeżeli przewidział taką możliwość w SWZ. 

 
 

 Przetarg ograniczony 

1) Przetarg ograniczony to tryb udzielenia Zamówienia sektorowego, w którym w odpowiedzi na 
ogłoszenie o Zamówieniu sektorowym, wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 
sektorowym mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie 
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert. 

2) Do wszczęcia Postępowania sektorowego w trybie przetargu ograniczonego zasady określone w 
ust. 4.1.4.1 pkt 2 i 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

3) Zamawiający zapewnia na Platformie przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego 
Postępowania sektorowego bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ od dnia 
publikacji ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie 
krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. Postanowienie z ust. 4.1.4.1 pkt 9. stosuje się. 

4) SWZ w trybie przetargu ograniczonego zawiera co najmniej informacje, o których mowa w ust. 
4.1.4.1 pkt 10 lit. a-k i p-t oraz pkt 11 lit. a-i oraz lit. k; 

5) SWZ zawiera również: 
a) informację o etapach Postępowania sektorowego, na których Wykonawcy będą obowiązani do 

składania wszystkich lub niektórych Podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający 
przewiduje taką możliwość; 

b) informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których 
zaprosi do składania ofert wraz z podaniem liczby Wykonawców oraz kryteriów selekcji; 

c) opis sposobu przygotowywania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 
sektorowym; 

d) sposób oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 
sektorowym. 
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6) SWZ udostępnia się na Platformie przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego 
Postępowania sektorowego od dnia publikacji ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. 

7) Do wyjaśnień oraz zmian treści SWZ, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dopuszczenie 
do udziału w Postępowaniu sektorowym odpowiednio stosuje się regulacje zawarte w ust. 4.1.4.1 
pkt 12 oraz 17-21 Regulaminu. Ponadto: 
a) Jeżeli wyjaśnienia treści SWZ są niezbędne do należytego przygotowania i złożenia wniosku 

o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień w tym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania wniosku, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 14 dni, a w przypadku terminu składania wniosku o 
dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym krótszego niż 30 dni, na 7 dni przed 
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym. 

b) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w lit. a, przedłuża termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym o czas niezbędny 
do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi 
do należytego przygotowania i złożenia tych wniosków. Przedłużenie terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w lit. a. 

c) Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian treści SWZ po upływie terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym, które prowadzą do zmiany treści 
ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym. 

d) W przypadku gdy wyjaśnienia lub zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia wniosków 
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym lub wymagają od wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie wniosków, 
Zamawiający może przedłużyć termin ich składania. 

8) Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian treści SWZ po upływie terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym, które prowadzą do zmiany treści 
ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym.   

9) W przypadku, gdy wyjaśnienia lub zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia wniosków 
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym lub wymagają od Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie wniosków, Zamawiający 
może przedłużyć termin ich składania. 

13) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być 
krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej. W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze przedmiot i zakres 
zamówienia termin składania wniosków może zostać skrócony. 

10) Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia Zamówienia sektorowego, Zamawiający może 
wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o Zamówieniu 
sektorowym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

11) Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym nie można 
zapoznać się przed upływem terminu na ich składanie. 

12) Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym, jeżeli: 
a) został złożony po terminie; 
b) został złożony przez Wykonawcę: 

− podlegającego wykluczeniu z Postępowania sektorowego; 

− niespełniającego warunków udziału w Postępowaniu sektorowym; 

− który nie złożył w przewidzianym terminie Podmiotowego środka dowodowego, 
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału 
w Postępowaniu sektorowym, innych dokumentów lub oświadczeń; 

− jest niezgodny z przepisami Regulaminu; 

− jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów; 

− nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
Postępowaniu sektorowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi 
przez Zamawiającego. 

13) Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym Wykonawcy niezaproszonego 
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do składania ofert uznaje się za odrzucony. 
14) O wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym 

Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w Postępowaniu sektorowym, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15) Zamawiający może ograniczyć liczbę Wykonawców zapraszanych do składania ofert, których 
wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym nie podlegały odrzuceniu, o ile 
liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 5. Zamawiający 
wskazuje w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym oraz w SWZ kryteria selekcji, które zamierza 
stosować w celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do składania ofert, oraz podaje 
maksymalną liczbę Wykonawców, których zaprosi do składania ofert. 

16) Zamawiający zaprasza jednocześnie do składania ofert Wykonawców, których wnioski 
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym nie podlegały odrzuceniu, a w przypadku 
ustalenia kryteriów selekcji, zaprasza Wykonawców, którzy spełniają te kryteria, w liczbie ustalonej 
przez Zamawiającego. 

17) Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej: 
a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz Platformy 

przetargowej lub strony internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego, na której 
dostępna jest SWZ oraz jej ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, a także inne 
dokumenty Zamówienia sektorowego bezpośrednio związane z Postępowaniem sektorowym; 

b) numer opublikowanego ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym; 
c) informację o Przedmiotowych środkach dowodowych, które należy załączyć do oferty; 
d) sposób i termin składania ofert oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, 

a także termin otwarcia ofert; 
e) termin związania ofertą. 

18) Do wyjaśnień oraz zmian treści SWZ, w zakresie niezbędnym do złożenia oferty, odpowiednio 
stosuje się regulacje zawarte w pkt 7-9 powyżej. 

19) Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do 
składania ofert.  

20) Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w pkt 20, nie 
krótszy jednak niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty; 
lub dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do 
składania ofert, wyrazili na to zgodę. 

21) W zakresie wadium obowiązują zasady określone w ust. 4.1.4.1.1 Regulaminu. 
22) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują zasady określone w 

ust. 4.1.4.1.2 Regulaminu. 
 

 Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem 

1) Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia Zamówienia sektorowego, w którym w 
odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, stanowiące 
zaproszenie do ubiegania się o Zamówienie sektorowe, Wykonawcy składają wnioski o 
dopuszczenie do udziału w sektorowych negocjacjach z ogłoszeniem, Zamawiający zaprasza do 
negocjacji Wykonawców dopuszczonych do udziału w sektorowych negocjacjach z ogłoszeniem, 
prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 

2) W celu ustalenia przez Wykonawców charakteru i zakresu Zamówienia sektorowego oraz 
wymagań formalnych i proceduralnych dotyczących sektorowych negocjacji z ogłoszeniem 
Zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, który zawiera co najmniej: 
a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz Platformy 

internetowej lub strony internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego, na której 
udostępnione zostaną zmiany i wyjaśnienia treści opisu potrzeb i wymagań, a także inne 
dokumenty Zamówienia sektorowego bezpośrednio związane z Postępowaniem sektorowym; 

b) tryb udzielenia Zamówienia sektorowego; 
c) określenie przedmiotu Zamówienia sektorowego; 
d) opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne Dostaw, Robót budowlanych lub Usług, 

stanowiące przedmiot Zamówienia sektorowego; 
e) minimalne wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji Zamówienia 

sektorowego, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty; 
f) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
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g) podstawy wykluczenia oraz informację o warunkach udziału w Postępowaniu sektorowym; 
h) informację o Podmiotowych środkach dowodowych, w tym o etapach sektorowych negocjacji z 

ogłoszeniem, na których Wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych 
Podmiotowych środków dowodowych; 

i) informację o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, wraz z informacją o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 

j) informację o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w ust. 4.1.4 pkt 3; 

k) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami; 
l) opis sposobu przygotowywania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 

sektorowym; 
m) sposób oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 

sektorowym; 
n) sposób informowania o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 

sektorowym; 
o) informację o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających 

negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje taki 
podział; 

p) pouczenie o przysługującym Wykonawcy prawie złożenia odwołania zgodnie z ust. 4.4. 
3) Opis potrzeb i wymagań może zawierać również informacje, o których mowa w postanowieniu ust. 

4.1.4.1. pkt 10 lit. a-i oraz k-q.  
4) Informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań formułuje się w sposób wystarczająco precyzyjny, 

aby umożliwić Wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu Zamówienia sektorowego oraz 
podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym. 

5) Do wyjaśnień oraz zmian treści opisu potrzeb i wymagań, w zakresie niezbędnym do złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym, odpowiednio stosuje się 
regulacje zawarte w ust.  w ust. 4.1.4.1 pkt 12, 17-21 oraz ust. 4.1.4.2. pkt 19 Regulaminu. 

6) Zamawiający zapewnia na Platformie przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego 
Postępowania sektorowego bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do opisu 
potrzeb i wymagań od dnia publikacji ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania, 
nie krócej niż do dnia udzielenia Zamówienia sektorowego. 

7) W Postępowaniu sektorowym prowadzonym w trybie sektorowych negocjacji z ogłoszeniem 
Zamawiający może wyznaczyć: 

a) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Sektorowych negocjacjach z 
ogłoszeniem nie krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub przekazania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania, a w wyjątkowych przypadkach 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o 
Zamówieniu sektorowym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub przekazania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania; 

b) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, 
z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty; 

c) dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do 
składania ofert, wyrazili na to zgodę. 

8) Zamawiający zaprasza jednocześnie do negocjacji Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie 
do udziału w sektorowych negocjacjach z ogłoszeniem nie podlegały odrzuceniu. 

9) Zamawiający może ograniczyć liczbę Wykonawców zapraszanych do negocjacji, których wnioski 
nie podlegały odrzuceniu, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest 
mniejsza niż 3. 

10) W przypadku, o którym mowa w pkt 8, Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o Zamówieniu 
sektorowym oraz w opisie potrzeb i wymagań kryteria selekcji, które zamierza stosować w celu 
ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji, oraz podaje maksymalną liczbę 
Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. 

11) Wniosek o dopuszczenie do udziału w sektorowych negocjacjach z ogłoszeniem Wykonawcy 
niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzucony. 

12) Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert i ich 
wag, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu wszczynającym sektorowe negocjacje 
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z ogłoszeniem oraz w opisie potrzeb i wymagań. 
13) Podczas negocjacji Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców. 

Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. 
14) W zakresie wadium obowiązują zasady określone w ust. 4.1.4.1.1 Regulaminu. 
15) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują zasady określone w ust. 

4.1.4.1.2 Regulaminu. 
 

 Dialog konkurencyjny 

1) Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia Zamówienia sektorowego, w którym w odpowiedzi na 
ogłoszenie o Zamówieniu sektorowym wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 
sektorowym mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z 
zaproszonymi do udziału w dialogu Wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich 
rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert. 

2) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego jako jednego z trybów 
podstawowych prowadzonych przez Zamawiającego. 

3) Do wszczęcia Postępowania sektorowego w trybie dialogu konkurencyjnego stosuje się 
odpowiednio regulacje określone w ust 4.1.4.1 pkt 2 i 3  

4) W celu ustalenia przez Wykonawców charakteru i zakresu Zamówienia sektorowego oraz 
wymagań formalnych i proceduralnych dotyczących Postępowania sektorowego Zamawiający 
sporządza opis potrzeb i wymagań. Opis potrzeb i wymagań zawiera co najmniej informacje, o 
których mowa w ust. 4.1.4.3. pkt 2 lit. a-c, g-n oraz q, oraz może zawierać informacje, o których 
mowa w ust. 4.1.4.1. pkt 11 lit. a-i oraz k. Opis potrzeb i wymagań zawiera również: 
a) opis potrzeb i wymagań Zamawiającego dotyczących Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych, 

stanowiących przedmiot Zamówienia sektorowego; 
b) informację o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody; 
c) wstępny harmonogram Postępowania sektorowego; 
d) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie 
wszczęcia Postępowania sektorowego z obiektywnych przyczyn, Zamawiający podaje kryteria 
oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego; 

e) informację o podziale Dialogu konkurencyjnego na etapy, jeżeli Zamawiający przewiduje taki 
podział w celu ograniczenia liczby rozwiązań, które będą przedmiotem dialogu na kolejnych 
etapach. 

5) Informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań formułuje się w sposób wystarczająco precyzyjny, 
aby umożliwić Wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu Zamówienia sektorowego oraz podjęcie 
decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym. 

6) Do wyjaśnień oraz zmian treści opisu potrzeb i wymagań, w zakresie niezbędnym do złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym, odpowiednio stosuje się 
regulacje zawarte w ust. w ust. 4.1.4.1 pkt 12, 17-21 oraz ust. 4.1.4.2. pkt 19 Regulaminu. 

7) Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym przepisy określone 
w ust 4.1.4.2 pkt 10-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

8) O wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu sektorowym otrzymanych 
ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy 
złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym. 

9) Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego Wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w Postępowaniu sektorowym w liczbie określonej w ogłoszeniu o Zamówieniu  sektorowym 
zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3. 

10) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu sektorowym, jest 
większa niż określona w ogłoszeniu Zamówieniu sektorowym, Zamawiający zaprasza do dialogu 
Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do 
dialogu traktuje się jak wykluczonego z Postępowania sektorowego. 

11) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu sektorowym, jest 
mniejsza niż określona w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym, Zamawiający zaprasza do dialogu 
wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 

12) Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej: 
a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
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internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego; 
b) numer opublikowanego ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym; 
c) adres strony internetowej, na której dostępny jest opis potrzeb i wymagań oraz jego ewentualne 

zmiany i wyjaśnienia, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z Postępowaniem sektorowym, niezbędne do przygotowania się wykonawców do udziału w 
dialogu; 

d) informację o Podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający przewiduje wymóg 
składania wszystkich lub wybranych Podmiotowych środków dowodowych na etapie dialogu; 

e) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub w stosownych przypadkach, kolejność tych 
kryteriów od najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to wskazane w ogłoszeniu 
o Zamówieniu sektorowym lub w opisie potrzeb i wymagań; 

f) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu; 
g) informację o języku lub językach, w jakich będzie prowadzony dialog. 

13) Zamawiający może podzielić dialog na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań. 
14) Zamawiający ogranicza liczbę rozwiązań na poszczególnych etapach dialogu, stosując wszystkie 

lub niektóre kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym. 
15) Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są 

przekazywane Wykonawcom na równych zasadach. 
16) Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów Zamówienia 

sektorowego. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i 
handlowych związanych z dialogiem. 

17) Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić w wyniku porównania 
rozwiązań proponowanych przez Wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub 
rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu Zamawiający 
niezwłocznie informuje uczestniczących w nim Wykonawców. 

18) Wraz z zaproszeniem do składania ofert na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu 
Zamawiający przekazuje SWZ.  

19) SWZ, o którym mowa w pkt 18 powyżej, zawiera co najmniej informacje, o których mowa w ust. 
4.1.4.1 pkt 10 lit a-e i lit. k-t oraz może zawierać informacje, o których mowa w ust. 4.1.4.1 pkt 11 
Regulaminu. 

20) Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 
przekazania zaproszenia do składania ofert. 

21) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty może w celu potwierdzenia zobowiązań 
finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie negocjować z Wykonawcą, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki Umowy zakupowej, o ile nie skutkuje 
to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w 
ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym, ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub 
dyskryminacji Wykonawców. 

22) W zakresie wadium obowiązują zasady określone w ust. 4.1.4.1.1 Regulaminu. 
23) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują zasady określone w ust. 

4.1.4.1.2 Regulaminu. 
 

 Negocjacje bez ogłoszenia 

1) Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia Zamówienia sektorowego, w którym Zamawiający 
negocjuje warunki Umowy w sprawie zamówienia sektorowego z wybranymi przez siebie 
Wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 

2) Zamawiający może udzielić Zamówienia sektorowego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) w Postępowaniu sektorowym prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego 

albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 
Postępowaniu sektorowym albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 
sektorowym zostały odrzucone albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty 
zostały odrzucone lub Postępowanie sektorowe zostało unieważnione, a pierwotne warunki 
Zamówienia sektorowego nie zostały w istotny sposób zmienione; 

b) przedmiotem Zamówienia sektorowego na Dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 
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przez Zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub 
pokryciu kosztów badań lub rozwoju; 

c) ze względu na pilną potrzebę udzielenia Zamówienia sektorowego niewynikającą z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można 
zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub 
sektorowych negocjacji z ogłoszeniem. 

3) Zamawiający wszczyna Postępowanie sektorowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując 
wybranym przez siebie Wykonawcom zaproszenie do negocjacji. 

4) Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej: 
a) nazwę i adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego; 
b) określenie trybu Zamówienia sektorowego i podstawy jego zastosowania; 
c) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania Ofert 

częściowych; 
d) termin wykonania zamówienia; 
e) warunki udziału w Postępowaniu sektorowym; 
f) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
g) miejsce i termin oraz sposób prowadzenia negocjacji z Zamawiającym. 

5) 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. 

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. a, Zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w Postępowaniu sektorowym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego. Postanowienie pkt 5 stosuje się. 

7) Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony 
ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w 
odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

8) O zakończeniu negocjacji Zamawiający informuje równocześnie wszystkich zaproszonych 
Wykonawców, a następnie zaprasza do składania ofert Wykonawców, z którymi prowadził 
negocjacje i którzy pozostali w Postępowaniu sektorowym. 

9) Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje: 
a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego; 
b) adres strony internetowej, na której jest dostępna SWZ oraz jej ewentualne zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z Postępowaniem 
sektorowym; 

c) informację o Podmiotowych środkach dowodowych, które należy załączyć do oferty, jeżeli 
Zamawiający przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich środków dowodowych na 
etapie składania ofert ostatecznych; 

d) sposób i termin składania ofert ostatecznych oraz język lub języki, w jakich muszą one być 
sporządzone, oraz termin otwarcia ofert ostatecznych. 

e) Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje SWZ zawierającą co najmniej 
informacje, o których mowa w ust. 4.1.4.1 pkt 10. 

f) Do wyjaśnień i zmian treści SWZ postanowienia ust. 4.1.4.1 pkt 12-21 stosuje się odpowiednio. 
 

 Zamówienie z wolnej ręki 

1) Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia Zamówienia sektorowego, w którym Zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. 

2) Zamawiający może udzielić Zamówienia sektorowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek: 
a) Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę 

z przyczyn: 

− technicznych o obiektywnym charakterze, 

− związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, 
jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak 
konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów Zamówienia sektorowego; 

c) Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę 
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w przypadku udzielania Zamówienia sektorowego w zakresie działalności twórczej lub 
artystycznej; 

d) przedmiotem Zamówienia sektorowego na Dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 
przez Zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub 
pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego 
Wykonawcę; 

e) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie 
Zamówienia sektorowego, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów 
udzielenia Zamówienia sektorowego; 

f) w Postępowaniu sektorowym prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego 
albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 
Postępowaniu sektorowym albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do działu w Postępowaniu 
sektorowym zostały odrzucone albo nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty 
zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub 
Postępowanie sektorowe zostało unieważnione, a pierwotne warunki Zamówienia sektorowego 
nie zostały w istotny sposób zmienione; 

g) Zamówienie sektorowe jest udzielane dotychczasowemu Wykonawcy Usług lub Robót 
budowlanych i polega na powtórzeniu podobnych Usług lub Robót budowlanych, jeżeli takie 
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym dla zamówienia 
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego Zamówienia 
sektorowego została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia 
podstawowego wskazano zakres tych Usług lub Robót budowlanych oraz warunki, na jakich 
zostaną one udzielone; 

h) w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, 
zamówienia na dodatkowe Dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych 
produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących Dostaw 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; 

i) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościam i 
możliwe jest udzielenie Zamówienia sektorowego po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 

j) możliwe jest udzielenie Zamówienia sektorowego na Dostawy na szczególnie korzystnych 
warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym 
albo upadłościowym; 

k) Zamówienie sektorowe na Dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), w tym 
na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, 
świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej na giełdzie 
towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; 

l) Zamówienie sektorowe udzielane jest przez Zamawiającego osobie prawnej, jeżeli 
Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad 
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również 
spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego 
w taki sam sposób. 

3) Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje informacje niezbędne do 
przeprowadzenia Postępowania sektorowego, w tym projektowane postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie zamówienia sektorowego . 

4) Najpóźniej wraz z zawarciem Umowy w sprawie zamówienia sektorowego Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu 
sektorowym oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 

5) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują zasady określone w ust. 
4.1.4.1.2 Regulaminu. 
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4.2. Wymagania dotyczące Wykonawców 

 Przedmiotowe środki dowodowe 

1) W celu potwierdzenia, że oferowane Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane spełniają określone 
przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia 
Postępowania sektorowego Zamawiający może żądać złożenia Przedmiotowych środków 
dowodowych.  

2) Zamawiający wskazuje wymagane Przedmiotowe środki dowodowe w ogłoszeniu o Zamówieniu 
sektorowym lub SWZ. 

3) Zamawiający żąda Przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu 
Zamówienia sektorowego i związanych z przedmiotem Zamówienia sektorowego. 

4) Żądanie Przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji 
i równego traktowania Wykonawców. Zamawiający akceptuje równoważne Przedmiotowe środki 
dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane spełniają 
określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

5) Jeżeli Zamawiający żąda złożenia Przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je 
wraz z ofertą. 

6) Jeżeli Wykonawca nie złożył Przedmiotowych środków dowodowych lub złożone Przedmiotowe 
środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym lub SWZ. 

7) Postanowienia pkt 6 nie stosuje się, jeżeli Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 
złożenia Przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki do unieważnienia Postępowania sektorowego. 

8) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści Przedmiotowych 
środków dowodowych. 
 

 Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert 

1) O udzielenie Zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu; 
b) spełniają warunki udziału w Postępowaniu sektorowym, o ile zostały one określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym lub w SWZ, lub w zaproszeniu do 
negocjacji. 

2) Zamawiający określa warunki udziału w Postępowaniu sektorowym oraz wymagane od 
Wykonawców Podmiotowe środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu Zamówienia 
sektorowego oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
Zamówienia sektorowego, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

3) Warunki udziału w Postępowaniu sektorowym mogą w szczególności dotyczyć: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
d) zdolności technicznej lub zawodowej, w tym w szczególności posiadanego doświadczenia 

i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia sektorowego. 
4) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający może wymagać, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub 
zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w 
kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5) W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
Zamawiający może w Postępowaniu sektorowym wymagać udowodnienia posiadania m.in: 
a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub 
b) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, 



Oznaczenie Dokumentu: Tytuł: Wydanie: 

1 R-030 Regulamin udzielania Zamówień sektorowych w GK PGNiG 

TERMIKA  
 

 
 

21 

jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych Usług w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 

c) statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do 
świadczenia określonych Usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

6) W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający może określić warunki, które 
zapewnią posiadanie przez Wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do 
realizacji Zamówienia sektorowego. W tym celu Zamawiający może wymagać w szczególności: 
a) aby Wykonawcy posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym określone minimalne 

roczne przychody w zakresie działalności objętej Zamówieniem sektorowym, przy czym 
Zamawiający nie może wymagać, aby przekraczały one dwukrotność wartości Zamówienia 
sektorowego; 

b) posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 
c) posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych. 

7) Jeżeli Zamówienie sektorowe jest podzielone na części, przepisy zawarte w pkt 6) stosuje się do 
każdej z tych części odrębnie. Zamawiający może określić minimalny roczny przychód także 
w odniesieniu do więcej niż jednej części Zamówienia sektorowego na wypadek, gdyby 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznano kilka części 
Zamówienia sektorowego do realizacji w tym samym czasie. 

8) W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może określić warunki 
dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału 
technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia 
sektorowego, umożliwiające realizację Zamówienia sektorowego na odpowiednim poziomie 
jakości. W szczególności Zamawiający może wymagać, aby Wykonawcy spełniali wymagania 
odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym systemów lub norm zarządzania środowiskowego, 
wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym lub w dokumentach 
Postępowania sektorowego. 

9) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie 
Postępowania sektorowego, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia sektorowego. 

10) Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania części lub całości Zamówienia 
sektorowego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
Postępowaniu sektorowym, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
Zamówienia sektorowego, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

11) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu sektorowym oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

12) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia sektorowego. 
13) W przypadku, o którym mowa w pkt 12 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w Postępowaniu sektorowym albo reprezentowania w Postępowaniu 
sektorowym i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia sektorowego. 

14) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie Zamówienia sektorowego. 

15) Zamawiający przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia sektorowego może żądać umowy 
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie składających ofertę w Postępowaniu sektorowym. 

16) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez 
Wykonawców, o których mowa w pkt 11  powyżej, warunków udziału w Postępowaniu sektorowym, 
jeżeli jest to uzasadnione charakterem Zamówienia sektorowego i proporcjonalne. 

17) Kryteriami oceny ofert są Cena lub koszt albo Cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do 
przedmiotu Zamówienia sektorowego, w szczególności: 
a) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 
b) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu Zamówienia 

sektorowego; 
c) aspekty innowacyjne; 
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d) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, 
sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji; 

e) organizacji kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 
Zamówienia sektorowego, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 
Zamówienia sektorowego. 

18) Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający 
sprawdzenie informacji przedstawianych przez Wykonawców. 

19) Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego 
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 
 

 Podmiotowe środki dowodowe 

1) W Postępowaniu sektorowym Zamawiający: 
a) może żądać Podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia; 
b) może żądać Podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu sektorowym lub kryteriów selekcji. 
2) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym albo do oferty Wykonawca 

dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu 
sektorowym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie sektorowe przez Wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu sektorowym lub 
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w Postępowaniu sektorowym lub kryteriów selekcji. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w Postępowaniu sektorowym lub kryteriów selekcji, w 
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5) Zamawiający przed wyborem Najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 
dzień złożenia Podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach 
może skrócić termin złożenia Podmiotowych środków dowodowych. 

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania sektorowego, 
Zamawiający może na każdym etapie Postępowania sektorowego, w tym na etapie składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym lub niezwłocznie po ich 
złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych Podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

7) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio Podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych Podmiotowych środków dowodowych 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

8) Zamawiający nie wzywa do złożenia Podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne,. 

9) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia Podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

10) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa pkt 2, Podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w Postępowaniu sektorowym lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
a) wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym albo oferta Wykonawcy 

podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 
b) zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania sektorowego określone w SWZ. 
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11) Wykonawca składa Podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 10, aktualne 
na dzień ich złożenia. 

12) Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 lub Podmiotowych 
środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 

13) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 
mowa w pkt 2 lub złożonych Podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w Postępowaniu sektorowym. 

14) Zakres dokumentów, jakich może żądać Zamawiający określony został w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  

 

 Składanie ofert, zmiana lub ich wycofanie  

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom 
Zamawiającego określonym w Instrukcji dla Wykonawców lub w SWZ. 

2) W przypadku dopuszczenia składania Ofert częściowych Wykonawca może złożyć Oferty 
częściowe na jedną lub więcej części Zamówienia sektorowego. Zamawiający może określić 
maksymalną liczbę części Zamówienia sektorowego, na które Oferty częściowe może złożyć jeden 
Wykonawca.  

3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium. Zasady wnoszenia i zwrotu 

wadium opisano w ust. 4.1.4.1.1 Regulaminu. 
 

4.3. Oferty 

 Termin związania ofertą  

1) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SWZ, jednak nie dłużej niż 90 
dni. 

2) Zamawiający określa w dokumentach Postepowania sektorowego termin związania ofertą przez 
wskazanie daty. 

3) W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 
okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

5) W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w pkt 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 Otwarcie ofert 

1) Oferty jak również wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym składane są, 
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej na Platformie przetargowej lub na stronie 
internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego i są zaszyfrowane. Zamawiający może 
odszyfrować oferty  lub wnioksi o dopuszceznie do udziału w Postepoaniu sektorowym  i zapoznać 
się z ich treścią dopiero po upływie terminu ich otwarcia.  

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) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie Zamówienia sektorowego. 

4) Podczas otwarcia ofert podaje się w szczególności albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, a także informacje dotyczące Ceny lub kosztów. 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 
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Postępowania sektorowego/Platformie przetargowej informacje dotyczące  albo imion i nazwisk 
oraz siedzib lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące Ceny lub kosztów 
zawartych w ofertach.  

 

 Omyłki w ofertach oraz zasady wyjaśniania treści ofert 

1) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o poprawieniu 
przez Zamawiającego omyłki, o której mowa w pkt 1 lit. c powyżej, wyrazić zgodę bądź nie na 
poprawienie omyłki. Brak odpowiedzi na zawiadomienie oznacza zgodę na poprawienie innej omyłki. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.   

4) W Postępowaniu sektorowym prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i 
oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert 
oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych 
zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w SWZ. 

 

 Rażąco niska Cena  

1) Jeżeli zaoferowana Cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu Zamówienia sektorowego i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu Zamówienia sektorowego zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia Ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania Zamówienia sektorowego, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania Zamówienia sektorowego dostępnych dla 
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia Ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest Zamówienie sektorowe; 
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części Zamówienia sektorowego podwykonawcy. 

2) W przypadku, gdy Cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
a) Wartości szacunkowej powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem Postępowania sektorowego lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1 powyżej, chyba 
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) Wartości szacunkowej powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu Postępowania sektorowego, w 
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w pkt 1 powyżej. 

3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej Ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 

4) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską Cenę lub koszt 
w stosunku do przedmiotu Zamówienia sektorowego. 
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 Przesłanki wykluczenia z udziału w Postępowaniu sektorowym 

1) Z Postępowania sektorowego można wykluczyć Wykonawcę: 
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (dalej jako „Kodeks karny”), 

− handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 228-230a, 
art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

− 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, 

− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

− 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1745), 

− 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, 

− 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, 

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1;  

c) 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 sektorowym 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; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
e) 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 sektorowym, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

f) jeżeli 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 sektorowym;  

g) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

h) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował 
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu 
sektorowym; 

i) o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
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w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 835 – dalej „ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego”); 

2) Wykluczenie Wykonawcy następuje, w przypadkach, o których mowa 
a) w pkt 1 lit. a-c, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
b) w pkt 1 lit. d na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia; 
c) w pkt 1 lit. e-h okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
d) w pkt 1 lit. i na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1, jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub z 
Zamawiającym; 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

− zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie Wykonawcy, 

− zreorganizował personel, 

− wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

− utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

− wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z Postępowania 
sektorowego. 

5) W przypadkach, o których mowa w pkt 4, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia 
temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania 
sektorowego nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki 
mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. 

6) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie Postępowania 
sektorowego. 

 

 Odrzucenie oferty 

1) Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:  
a) została złożona po terminie składania ofert; 
b) została złożona przez Wykonawcę: 

− podlegającego wykluczeniu z Postępowania sektorowego lub 

− niespełniającego warunków udziału w Postępowaniu sektorowym, lub 

− który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu lub 
Podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu sektorowym, Przedmiotowego środka 
dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 

c) jest niezgodna z przepisami niniejszego Regulaminu; 
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
e) jej treść jest niezgodna z warunkami Zamówienia sektorowego; 
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f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez Zamawiającego; 

g) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

h) zawiera rażąco niską Cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu Zamówienia sektorowego; 
i) została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 
j) zawiera błędy w obliczeniu Ceny lub kosztu; 
k) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki polegające na 

niezgodności oferty z dokumentami Zamówienia sektorowego; 
l) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
m) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 

ofertą; 
n) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium; 
o) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
p) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, 

o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 
655), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo 
narodowe; 

q) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do 
realizacji Zamówienia sektorowego dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy 
Zamawiający tego wymagał w dokumentach Zamówienia sektorowego. 

 

 Aukcja elektroniczna  

1) Jeżeli Postępowanie sektorowe jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub sektorowych negocjacji z ogłoszeniem Zamawiający po dokonaniu oceny ofert 
w celu wyboru Najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w 
ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym oraz w Instrukcji dla Wykonawców/SWZ. Aukcja może być 
przeprowadzona kilkukrotnie.  

2) Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone  
w Instrukcji dla Wykonawców/SWZ i zaproszeniu do aukcji elektronicznej umożliwiające 
automatyczną ocenę ofert bez ingerencji Zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na 
podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.  

3) Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa lub wieloetapowa.  
4) W przypadku gdy Zamawiający postanowił przeprowadzić aukcję elektroniczną w ogłoszeniu o 

Zamówieniu sektorowym lub Instrukcji dla Wykonawców /SWZ określa co najmniej: 
a) elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem że 

elementy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej; 
b) wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

Zamówienia sektorowego; 
c) informacje, które zostaną udostępnione Wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz w 

stosownych przypadkach termin ich udostępnienia; 
d) informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej; 
e) warunki, na jakich Wykonawcy będą mogli licytować, oraz w szczególności minimalne 

wysokości postąpień, które w stosownych przypadkach wymagane będą podczas licytacji; 
f) informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń. 
5) Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.  
6) W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy są informowani, co najmniej o:  

a) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji, 
b) terminie otwarcia aukcji elektronicznej,  
c) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,  
d) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,  



Oznaczenie Dokumentu: Tytuł: Wydanie: 

1 R-030 Regulamin udzielania Zamówień sektorowych w GK PGNiG 

TERMIKA  
 

 
 

28 

e) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej. 
7) Ocena ofert w toku aukcji elektronicznej powinna uwzględniać punktację przyznaną przed 

otwarciem aukcji elektronicznej. 
8) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie 

internetowej umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej 
ocenie i klasyfikacji. 

9) Postąpienia pod rygorem nieważności składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

10) Oferta Wykonawcy złożona w toku aukcji elektronicznej nie może być mniej korzystna  
od oferty złożonej w Postępowaniu sektorowym. 

11) Oferta Wykonawcy złożona w Postępowaniu sektorowym przestaje wiązać w zakresie, w jakim 
złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. 

12) Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej, zobowiązany jest 
do przedłożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej uwzględniającej warunki uzyskane 
podczas prowadzenia aukcji. 
 

 Badanie ofert i wybór Najkorzystniejszej oferty (Negocjacje handlowe) 

1) Zamawiający wybiera Najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w Instrukcji dla Wykonawców/SWZ. 

2) Zamawiający może w Postępowaniu sektorowym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w Postępowaniu sektorowym, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w 
ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym. 

3) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia 
sektorowego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w Postępowaniu sektorowym.  

4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawiają taki sam bilans Ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą Ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej Cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert cenowych. 

5) Jeżeli w Postępowaniu sektorowym, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest Cena, nie można 
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
Cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować Cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7) W Postępowaniu sektorowym prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i 
oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert 
oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych 
zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w SWZ. 

8) Niezwłocznie po wyborze Najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze Najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 8 lit. a, na stronie 
internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego; 

10) W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert,  
Komisja przetargowa wraz z Dyrektorem Departamentu Zakupów i Dyrektorem Merytorycznym, 
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może przeprowadzić negocjacje handlowe z Wykonawcami, których oferty nie podlegają 
odrzuceniu. 
a) Negocjacje handlowe mogą być przeprowadzone m.in. w sytuacjach, które mają na celu 

zabezpieczenie prowadzonej działalności przez Zamawiającego, jego sytuacji ekonomicznej, 
organizacyjnej, geopolitycznej, prawnej, gospodarczej, środowiskowej, ekonomicznej, brakiem 
dostępu komponentów na rynku, wymogami organów nadzoru, które miały miejsce po 
wszczęciu Postępowania sektorowego. 

b) Negocjacje handlowe prowadzone są z zachowaniem zasady równego traktowania 
Wykonawców, konkurencyjności oraz przejrzystości, mogą przebiegać w dowolnej liczbie rund 
negocjacyjnych określonych przez Komisję przetargową i mogą dotyczyć warunków 
finansowych, jak również parametrów odnoszących się do zakresu i warunków realizacji 
Zamówienia sektorowego, o ile nie powodują one w sposób istotny zmiany danego Zamówienia 
sektorowego. 

c) Prowadzone negocjacje handlowe mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone są z każdym 
z Wykonawców osobno. 

d) Wykonawcy zaproszeni do negocjacji handlowych informowani są o ich terminie, miejscu 
i formie prowadzenia. 

e) Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Komisja przetargowa przekazuje Wykonawcom 
biorącym udział w negocjacjach handlowych wykaz zmian wynikających z negocjacji (jeżeli 
zmiany takie miały miejsce), na podstawie, którego Wykonawcy składają ostateczną ofertę.. W 
przypadku, gdy przedmiotem negocjacji była tylko Cena, Wykonawcę, który nie przystąpił do 
negocjacji handlowych, obowiązuje Cena wskazana w ofercie przed negocjacjami handlowymi.  

f) Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który pomimo zaproszenia do negocjacji handlowych nie 
przystąpił do nich, informacje o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku przeprowadzonych 
negocjacji handlowych z pozostałymi Wykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu wprowadzonych zmian. W przypadku braku złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub nie zaakceptowaniu 
wprowadzonych zmian, Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy biorącego udział w 
Postępowaniu sektorowym.  

g) Negocjacje handlowe mogą być prowadzone w siedzibie Zamawiającego lub poprzez możliwe 
dostępne środki elektronicznej komunikacji, pod warunkiem posiadania takich możliwości przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

h) Po przeprowadzonych negocjacjach handlowych Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty 
ostatecznej w formie przewidzianej w Postępowaniu sektorowym.  

i) Oferta Wykonawcy, o której mowa lit. h) nie może być mniej korzystna od tej, którą złożył przed 
negocjacjami handlowymi, chyba, że zmiany, jakie miały miejsce na etapie negocjacji 
handlowych, mogły spowodować zwiększenie Ceny. 

j) Po przeprowadzeniu negocjacji, Komisja przetargowa przystępuje do ostatecznego porównania 
złożonych ofert na podstawie kryteriów ustalonych w Postępowaniu sektorowym. 

 

 Unieważnienie Postępowania sektorowego  

1) Zamawiający może unieważnić Postępowanie sektorowe, jeżeli:  
a) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym albo 

żadnej oferty; 
b) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym albo oferty 

podlegały odrzuceniu; 
c) Cena lub koszt Najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą Ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia sektorowego, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do Ceny lub kosztu Najkorzystniejszej oferty; 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Postępowania sektorowego 
lub wykonanie Zamówienia sektorowego nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 
było wcześniej przewidzieć; 

e) w przypadkach, o których mowa w ust. 4.3.8 pkt 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej Cenie lub koszcie; 

f) Postępowanie sektorowe obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy w sprawie zamówienia sektorowego; 

g) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił 
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się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia sektorowego z zastrzeżeniem pkt 8; 
h) w przypadku Zamówienia sektorowego w trybie z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do 

zawarcia Umowy w sprawie zamówienia sektorowego. 
i) liczba Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do 

udziału w Postępowaniu sektorowym jest mniejsza niż minimalna liczba Wykonawców 
określona w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym lub dokumentach Zamówienia sektorowego, 
których Zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych albo dialogu 
konkurencyjnego; 

j)  liczba niepodlegających odrzuceniu ofert wstępnych lub ofert, które podlegają negocjacjom 
albo liczba rozwiązań przedstawionych przez Wykonawców podczas dialogu konkurencyjnego 
jest mniejsza niż minimalna liczba określona w ogłoszeniu o Zamówieniu sektorowym lub 
dokumentach zamówienia. 

k) liczba ofert niepodlegających odrzuceniu, które podlegają negocjacjom na ostatnim etapie jest 
mniejsza niż 2; 

2) Zamawiający może unieważnić Postępowanie o zawarcie Umowy ramowej, która miała być 
zawarta z więcej niż jednym Wykonawcą, jeżeli wpłynęły mniej niż dwie oferty lub mniej niż dwa 
wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym, niepodlegające odrzuceniu. 

3) Zamawiający może unieważnić Postępowanie sektorowe mając na uwadze charakter, zakres i cel  
Postępowania sektorowego oraz okoliczności związane z jego prowadzeniem, w szczególności: 
otoczenie biznesowe, ekonomiczne, gospodarcze, geopolityczne, organizacyjne (m.in. 
nieuzyskanie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi lub regulacjami 
wewnętrznymi Zamawiającego zgód korporacyjnych), które powodują, iż rozstrzygnięcie 
Postępowania sektorowego, m.in. z uwagi na powyższe jak również liczbę złożonych (odrzuconych 
ofert), nie leży w interesie finansowym i biznesowym Zamawiającego.  

4) Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania Ofert częściowych, do unieważnienia w części 
Postępowania sektorowego przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

5) O unieważnieniu Postępowania sektorowego Zamawiający zawiadamia równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 
sektorowym lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1, na Platformie 
przetargowej lub stronie internetowej prowadzonego Postępowania sektorowego. 

7) W przypadku unieważnienia Postępowania sektorowego Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia sektorowego, o wszczęciu kolejnego 
Postępowania sektorowego, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 
sam przedmiot zamówienia. 

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
Umowy w sprawie zamówienia sektorowego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w Postępowaniu sektorowym Wykonawców albo unieważnić Postępowanie sektorowe. 

9) Zamawiający może unieważnić Postępowanie sektorowe odpowiednio przed upływem terminu do 
składania wniosków od dopuszczenie do udziału w Postępowaniu sektorowym albo przed upływem 
terminu składania ofert jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 
Postępowania sektorowego jest nieuzasadnione. 
 

 

4.4. Odwołanie  

 Procedura odwoławcza   

1) W Postępowaniu sektorowym Wykonawcy, który złożył ofertę, przysługuje odwołanie na czynności 
Zamawiającego dotyczące treści ogłoszenia o Zamówieniu sektorowym, treści Instrukcji dla 
Wykonawców/SWZ, odrzucenia oferty, odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w 
Postępowaniu sektorowym, wykluczenia Wykonawcy z Postępowania sektorowego, wyboru 
najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia Postępowania sektorowego.  

2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, 
stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o Zamówieniu 
sektorowym lub treści SWZ/Instrukcji dla Wykonawców wnosi się w terminie 5 dni od dnia ich 
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publikacji na Platformie przetargowej lub na stronie internetowej prowadzonego Postępowania 
sektorowego. Odwołanie powinno wskazywać dane odwołującego (imię i nazwisko lub firmę 
przedsiębiorcy, siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, numer KRS, jeśli 
przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
numer NIP), zaskarżoną czynność, zwięźle przedstawione zarzuty i okoliczności faktycznie 
uzasadniające wniesienie odwołania (wraz z załączeniem dowodów na poparcie przytoczonych 
okoliczności) oraz sformułowane żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania.  

3) Termin złożenia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli odwołanie spełniające wymagania 
dotyczące formy zostało skutecznie doręczone Zamawiającemu (tj. w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zapoznania się z jego treścią). 

4) Odwołanie wnosi się do Dyrektora Departamentu Zakupów/Biura Zakupów Zamawiającego 
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
reprezentującej odwołującego.  

5) W przypadku, gdy Wykonawca składający odwołanie w jego treści powołuje się na tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wówczas musi wskazać, że dane informacje nie mogą zostać przekazane 
pozostałym Wykonawcom oraz wyodrębnić je w osobnym pliku oznaczonym w nazwie jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. 

6) Odwołanie może być rozstrzygnięte przez jego odrzucenie, oddalenie lub uwzględnienie. 
7) Odwołanie: 

a) wniesione po terminie, 
b) niespełniające wymagań formalnych, w tym dotyczących formy, 
c) wniesione przez podmiot nieuprawniony lub podpisane przez osobę nieprawidłowo 

umocowaną, 
d) dotyczącej innej czynności Zamawiającego niż wskazane w pkt 2, 
e) powołujące się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem innego odwołania 

dotyczącego tego samego Postępowania sektorowego złożonego przez tego samego 
odwołującego, 

8) podlega odrzuceniu, o czym informowany jest Wykonawca wnoszący odwołanie. 
9) Dyrektor Departamentu Zakupów/Biura Zakupów Zamawiającego oraz Dyrektor Merytoryczny - 

należy przez to rozumieć Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej będącej Inicjatorem 
Postępowania właściwego merytorycznie w danym Postępowaniu sektorowym, po konsultacji z 
członkami Komisji Przetargowej rozpatrują odwołanie najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od 
daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie jest równoznaczny z jego 
oddaleniem. 

10) Wniesienie odwołania nie wstrzymuje możliwości dalszego prowadzenia Postępowania 
sektorowego z wyjątkiem zawarcia Umowy w sprawie zamówienia sektorowego z Wykonawcą, 
którego oferta została wybrana. 

11) Decyzja w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania jest ostateczna i nie podlega dalszym środkom 
odwoławczym. 

12) Za wyjątkiem terminu określonego w pkt 8, terminy oblicza się według przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

 

4.5. Umowy 

 Umowa w sprawie zamówienia sektorowego/Aneksy  

1) Umowa w sprawie zamówienia sektorowego/aneks wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, chyba że odrębne przepisy wymagają formy szczególnej. 

2) Umowa w sprawie zamówienia sektorowego/aneks zostają zawarte z chwilą ich podpisania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

3) Umowę w sprawie zamówienia sektorowego zawiera się na czas określony, chyba że jej przedmiot 
i charakter wymagają zawarcia na czas nieokreślony.  

4) Każdorazowo w Umowie w sprawie zamówienia sektorowego zostaną określone w szczególności: 
warunki i przesłanki do jej zmiany, regulacje dotyczące możliwości rozwiązania lub odstąpienia od 
tej umowy, klauzula waloryzacyjna – jeśli jej wprowadzenie w ocenie Zamawiającego będzie 
zasadne, regulacje dotyczące podwykonawstwa.  
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5) Zawarcie aneksu wymaga każdorazowego przeanalizowania przesłanek określonych w Umowie w 
sprawie zamówienia sektorowego pozwalających na jego zawarcie. W przypadku gdy w Umowie 
w sprawie zamówienia sektorowego nie zostały określone okoliczności powodujące możliwość 
zawarcia aneksu, wówczas zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.   

 

 Umowa ramowa  

1) Postanowienia ust. 4.6.1 pkt 1-4 stosuje się odpowiednio do Umów ramowych.  
2) Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w Umowie ramowej.  
3) W przypadku, gdy Umowa ramowa została zawarta tylko z jednym Wykonawcą, Zamawiający 

udziela Zamówienia do Umowy ramowej na warunkach określonych w Umowie ramowej, bez 
konieczności zachowania dodatkowych procedur, w tym bez wymogu przeprowadzania 
postępowania o udzielenie Zamówienia do Umowy ramowej. 

4) W przypadku gdy Umowa ramowa została zawarta z większą liczbą Wykonawców, Zamawiający 
udziela Zamówień do Umowy ramowej na zasadach i warunkach określonych w Umowie ramowej. 

5) Oferta Wykonawcy składana w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia 
Wykonawcy, któremu udzielone będzie Zamówienie do Umowy ramowej, nie może być mniej 
korzystna dla Zamawiającego od oferty złożonej przez tego Wykonawcę w Postępowaniu 
sektorowym prowadzonym w celu zawarcia Umowy ramowej. 

 

4.6. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wykaz podmiotowych środków dowodowych, których Zamawiający może żądać 
od Wykonawców w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu 
sektorowym 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania Zamówień sektorowych w GK PGNiG TERMIKA SA 

 

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, których Zamawiający może żądać od Wykonawców w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu sektorowym 

 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu sektorowym, 
Zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku 
podstaw wykluczenia: 

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

1) braku  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

3) 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, 

4) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

5) 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, 

6) 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, 

7) 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. Oświadczenie, że urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3. Oświadczenie, że nie wydano prawomocnego wyrok sądu lub ostatecznej decyzji 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. Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej; 5) jeżeli, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześnie jszego 
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 sektorowym. 

5. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.1) – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy ich jego 
złożeniem. 
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b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 5., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
Postanowienia dotyczące daty wystawienia dokumentów stosuje się. 

7. Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

8. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności; 

9. Do podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców przedmiotowe regulacje stosuje się 

odpowiednio. 

10. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu sektorowym 

dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

11. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu sektorowym  

dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, zamawiający może żądać zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności 

regulowanej. 

1) W przypadku Zamówień sektorowych na Usługi, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w Postępowaniu sektorowym dotyczących wymaganych uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający może żądać: 

a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

b) dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej 

organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

12. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu sektorowym lub 

kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w 

szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 

wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli 

podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również 

odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających 

w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 

obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

2) oświadczenia Wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie Wykonawcy w 

obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres; 

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

4) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia sektorowego ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12, wykonawca składa inne podmiotowe 

środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 
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zamawiającego warunku udziału w Postępowaniu sektorowym lub kryterium selekcji dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

13. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu sektorowym lub 

kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający może, w zależności od 

charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu Robót budowlanych, Dostaw lub Usług, żądać 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) wykazu Robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te Roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

2) wykazu Dostaw lub Usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których Dostawy lub Usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te Dostawy lub Usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

- terminy o których mowa powyżej  (okres 5 i 3 lat) może Zamawiający zmienić mając na uwadze 
przedmiot i charakter Zamówienia sektorowego. 

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia sektorowego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia sektorowego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

4) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez 

Wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy; 

5) wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które Wykonawca 

będzie mógł zastosować w celu wykonania Zamówienia sektorowego; 

6) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności 

technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których Wykonawca będzie korzystać – w 

przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze lub w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu; 

7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej 

Wykonawcy; 

8) wykazu środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu 

wykonania Zamówienia sektorowego; 

9) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności 

kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie; 

10) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania Zamówienia sektorowego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

11) w przypadku dostarczania produktów: 

a) próbek, opisów lub fotografii dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, 

b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

12) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez 

Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich 

seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; 

13) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez 

Wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli 
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Zamawiający odwołuje się do systemu ekozarządzania i audytu, o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), 

uchylającym rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, 

lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich 

lub międzynarodowych oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki. 

14. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 13. pkt 1, 2 i 9, liczą się wstecz od dnia: 

1) w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 

sektorowym; 

2) złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów albo wniosku o 

dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania Wykonawców; 

15. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji Robót budowlanych, Dostaw lub Usług, 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz: 

1) o którym mowa w ust. 13. pkt 1, dotyczy Robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył; 

2) o którym mowa w ust. 13. pkt 2, dotyczy Dostaw lub Usług, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których 

wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

16. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w Postępowaniu sektorowym, Zamawiający 

może dopuścić, aby wykaz: 

1) o którym mowa w ust. 13. pkt 1, dotyczył Robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 

ostatnie 5 lat; 

2) o którym mowa w ust. 13. pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata. 

17. Wykonawca może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 13 pkt 12 i 13, 

złożyć równoważne podmiotowe środki dowodowe wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym 

państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

18. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma dostępu do podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w ust. 13 pkt 12 i 13, lub nie ma możliwości ich uzyskania w odpowiednim 

terminie, może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub 

środków zarządzania środowiskowego, o ile udowodni, że stosowane przez niego: 

1) środki zapewnienia jakości są zgodne z wymaganymi normami zarządzania jakością lub 

2) środki zarządzania środowiskowego są równoważne środkom wymaganym na mocy mającego 

zastosowanie systemu lub normy zarządzania środowiskowego. 

19. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu sektorowym lub 

kryteriów selekcji zamawiający może, zamiast podmiotowych środków dowodowych, może żądać 

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu sektorowym lub kryteriów 

selekcji. 

20. 1. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca 

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, 

zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu, 

złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany 

przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, 

chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z 

zaświadczenia lub certyfikatu. 

2. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z Postępowania sektorowego, Zamawiający 
może żądać dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, że wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących podmiotu 
udostępniającego zasoby na niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

21. 1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
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3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie Zamówienia sektorowego. 

22. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 21. pkt 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów. 

23. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, 

składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

24. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu 

sektorowym lub kryteriów selekcji  jak również w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia 

Wykonawcy z Postępowania sektorowego, może żądać innych dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń 

niż wskazane powyżej. 


