
 
 

 

 

 

Regulamin  

określający zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa procedury wyboru wykonawców i zawierania umów przez 

Cezarego Judę prowadzącego Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” z/s przy ul. Pużaka 11, 

45-272 Opole  (zwany dalej OM SAMARYTANIN, Zamawiającym lub Beneficjentem) w 

ramach realizacji zadań na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Mobilna 

opieka nad osobami starszymi” w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dalej Projekt lub 

Umowa o dofinansowanie). 

2. Mając na uwadze fakt, iż OM SAMARYTANIN nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579 z późn. zm., dalej Pzp) przy udzielaniu zamówień o wartości od 20.000 PLN netto oraz 

powyżej 50.000 PLN netto, znajdą zastosowanie postanowienia aktualnych Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 (dalej Wytyczne) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Podstawą ustalania wartości zamówień, od której uzależnione jest stosowanie określonych 

w Wytycznych oraz w niniejszym Regulaminie procedur (Rozeznanie rynku lub Zasada 

konkurencyjności), jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku 

od towarów i usług, ustalone z należytą starannością (z uwzględnieniem ewentualnych 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług). Szacowanie musi być 

dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest 

zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem 

wartości. W przypadku udzielania zamówień w częściach, wartość zamówienia ustala się 

jako łączną wartość poszczególnych jego części. 

4. Każdorazowo stosowaną procedurę wyboru danego wykonawcy należy zweryfikować w 

oparciu o aktualną wersję Wytycznych. Wytyczne w aktualnej wersji stanowią informację 



 
 

 

uzupełniającą do niniejszego Regulaminu. W przypadku sprzeczności aktualnej wersji 

Wytycznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą aktualne 

postanowienia Wytycznych. 

5. Procedur określonych w Wytycznych oraz w niniejszym Regulaminie nie stosuje się do 

zamówień, które zostały wyłączone ze stosowania ustawy Pzp i zostały wskazane w art. 4 

Pzp. Powyższe wyłączenie nie dotyczy art. 4 pkt 8 Pzp (tj. zamówień i konkursów, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). Przy czym 

udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do 

istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w 

rozumieniu Pzp z pominięciem Zasady konkurencyjności, określonej w § 4 niniejszego 

Regulaminu, jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu. 

6. Udzielanie zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50.000 PLN netto, które 

zostały wyłączone ze stosowania Zasady konkurencyjności na podstawie Wytycznych 

(sekcja 6.5 pkt 8 lit. a-f lub i-l Wytycznych) nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (zob. § 6 niniejszego Regulaminu), 

bez zgody instytucji będącej stroną Umowy o dofinansowanie. 

  

§ 2 

Stosowany tryb wyboru wykonawców  

1. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej netto od 20.000,00 PLN do 50.000,00 PLN 

netto włącznie ma zastosowanie procedura określona w § 3 Regulaminu (tzw. Rozeznanie 

rynku). 

2. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej netto przekraczających wartość 

50.000,00 PLN netto ma zastosowanie procedura określona w § 4 Regulaminu (tzw. Zasada 

konkurencyjności). 

3. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 20.000,00 PLN 

stosowanie Wytycznych oraz niniejszego Regulaminu (bądź wybranych postanowień) jest 

fakultatywne i pozostaje do wyłącznej decyzji OM SAMARYTANIN. Istotne jest jednak, by 

wydatek w ramach Projektu, był ponoszony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, 

z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 

§ 3 

Wydatki o szacunkowej wartości zamówienia od 20.000,00 PLN do 50.000,00 PLN netto 

włącznie (Rozeznanie rynku) 

 

1. Rozeznania rynku dokonuje się w celu potwierdzenia, że dane zamówienie zostało 

wykonane po cenie nie wyższej, niż cena rynkowa. Zasady dokonywania rozeznania runku: 



 
 

 

a) rozeznanie rynku będzie miało miejsce co najmniej poprzez upublicznienie zapytania 

ofertowego na stronie internetowej OM SAMARYTANIN lub innej powszechnie 

dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania 

najkorzystniejszej oferty i/lub 

b) skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców (o ile 

na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców); dopuszcza się 

możliwość przesłania zapytania także w drodze faksu lub wiadomości e-mail,  

c) wydruk co najmniej 3 alternatywnych ofert ze strony internetowej potencjalnych 

wykonawców (tylko w przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego 

(ust. 1 lit. a) powyżej) lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców (ust. 

1 lit. b) powyżej) nie otrzymano żadnych ofert). 

2. Rozeznanie uznaje się za ważne w przypadku otrzymania co najmniej dwóch ważnych ofert 

od potencjalnych wykonawców. Jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na stronie 

internetowej zapytanie ofertowe wpłynie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy 

uzupełnić udokumentowanie Rozeznania rynku o co najmniej jedną ofertę pochodzącą z 

innego źródła (np. wskazanego w pkt. 1 powyżej). 

3. Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej. 

4. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzenia  procedury Rozeznania rynku. 

5. Dokumentowanie Rozeznania rynku obejmuje co najmniej: wydruk ogłoszenia o 

zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej OM SAMARYTANIN lub innej 

powszechnie dostępnej stronie, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych, wraz 

z otrzymanymi ofertami lub/i potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co 

najmniej trzech potencjalnych wykonawców wraz z otrzymanymi ofertami. Zamawiający 

winien otrzymać co najmniej dwie ważne oferty. Zamawiający sporządza notatkę z 

Rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, dokumenty potwierdzające rozeznanie 

rynku mogą przyjąć w szczególności następujące formy: pisma, wydruku listu 

elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje 

handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez 

wykonawców z własnej inicjatywy. 

7. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi 

wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku. 

8. Jeżeli w danym przypadku Rozeznanie rynku nie jest możliwe, OM SAMARYTANIN 

powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia 

bez Rozeznania rynku. 

9. Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą, w trybie Rozeznania rynku, nie jest wymagane. 

W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o 

fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej. 



 
 

 

10. Wzór zapytania ofertowego dla procedury Rozeznania rynku stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§4 

Wydatki o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej 50.000,00 PLN netto (Zasada 

konkurencyjności) 

 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz, WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3).  

3. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub 

znaków towarowych, patentów, specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie 

jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres 

równoważności. 

4. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (o ile zostaną 

wskazane w zapytaniu ofertowym) określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania 

wystarczające do należytego wykonania zamówienia. 

5. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

zawierają wymagania związane z przedmiotem zamówienia, przy czym: 

a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia; 

b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i 

precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany wykonawca, który dołoży 

należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób; 

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób 

umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty; 

d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz 

ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług wskazanych 

w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE; 

e) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny, 

również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. 



 
 

 

jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, 

innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz 

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

6. Dokumentami przygotowywanymi w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są 

przede wszystkim: 

a) zapytanie ofertowe, na które składają się następujące dokumenty: 

 instrukcja dla wykonawców (której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu); 

 opis przedmiotu zamówienia; 

 istotne warunki umowy. 

7. Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:  

a) opis przedmiotu zamówienia, 

b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia, przy 

czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od decyzji 

OM SAMARYTANIN, 

c) kryteria oceny ofert, 

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, 

e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, 

f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni 

kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, 

a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót 

budowlanych. W przypadku zamówień na dostawy i usługi przekraczających 

równowartość 209 tys. euro, termin wynosi co najmniej 30 dni. Termin na złożenie 

oferty biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i 

kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub 

dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy, 

g) termin realizacji umowy, 

h) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w 

§ 6 niniejszego Regulaminu, 

i) informacje na temat zakresu wykluczenia, 

j) określenie warunków istotnej zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość 

zmiany takiej umowy, 

k) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile Zamawiający taką 

możliwość przewiduje, 



 
 

 

l) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

musza odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, 

m) informację o planowanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych 

usług lub robót budowlanych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o 

ile Zamawiający przewiduje udzielanie tego typu zamówień. 

8. Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione przez: 

a) umieszczenie treści zapytania w Bazie Konkurencyjności 

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), 

b) w przypadku zawieszenia działalności Bazy Konkurencyjności, potwierdzonego 

odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na 

umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej w Umowie o 

dofinansowanie, 

c) niezależnie od powyższego, OM SAMARYTANIN może również upublicznić zapytanie 

ofertowe na swojej stronie internetowej. 

9. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia w ramach Projektu. 

10. Udzielanie wyjaśnień na zapytania, miejsce i sposób składania ofert oraz wyjaśnianie 

wątpliwości dokumentów składających się na ofertę wykonawcy, zostaną szczegółowo 

określone w zapytaniu ofertowym. 

11. Zapytanie ofertowe, może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert, 

przewidzianego w zapytaniu ofertowym. Informacja o zmianie powinna zawierać co 

najmniej datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis 

dokonywanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian  w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzanych zmian. 

12. Treść pytań do zapytania ofertowego zamawiający publikuje zgodnie z pkt. 8 powyżej. 

13. Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić 

w formie pisemnej. 

14. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu) zawiera co najmniej: 

a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, 

b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem 

daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego, 

c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile 

takie warunki były stosowane, 



 
 

 

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za 

spełnienie danego kryterium, 

e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, 

f) datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego, 

g) następujące załączniki: potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, złożone 

oferty, oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności 

związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie, oceny 

ofert. 

15. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało 

upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać 

co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, 

istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

16. Umowę z wybranym wykonawcą podpisuje Cezary Juda lub osoba przez niego stosownie 

umocowana (z dołączeniem pełnomocnictwa do umowy). W przypadku gdy wykonawca 

odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z 

kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, 

najwyższą liczbę punktów. 

17. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego, tj. trybu udzielenia zamówienia, w którym na publiczne ogłoszenie o 

zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy bądź w trybie 

zamówienia z wolnej ręki w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w rozdziale 6.5 

pkt. 8 Wytycznych. 

 

§ 5 

Tryb oceny ofert i wyboru oferty 

(znajduje zastosowanie do Zasady konkurencyjności) 

 

1. Oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert dokonuje bądź 

Zamawiający samodzielnie, bądź osoba przez niego umocowana, bądź Komisja 

Przetargowa wyznaczona przez  Zamawiającego. Powołanie Komisji Przetargowej nie jest 

obowiązkowe i jest zależne od wyłącznej woli Zamawiającego. 

2. Komisja przetargowa składa się z członków powoływanych przez Zamawiającego w liczbie 

co najmniej 3. Członkowie Komisji przetargowej nie mogą być powiązani osobowo lub 

kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty i składają oświadczenie, o którym mowa 

w § 6 niniejszego Regulaminu. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne, o czym 



 
 

 

szerzej w § 6 niniejszego Regulaminu. Członkowie Komisji Przetargowej wykonują 

wszystkie czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  Do zadań Komisji Przetargowej 

należy przede wszystkim przedstawienie Zamawiającemu propozycji wykluczenia 

wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty bądź wezwania do wyjaśnień i uzupełnień oferty. Komisja 

przetargowa podejmuje decyzje większością głosów. 

3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości 

specjalnych Zamawiający może powołać biegłych. Postanowienia § 6 stosuje się 

odpowiednio do biegłych. 

4. Oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się z zachowaniem zasad 

określonych w Wytycznych, w tym przede wszystkim zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

5. Wszystkie oferty otwierane są w miejscu i czasie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

6. Powyższe postanowienia mogą mieć również zastosowanie w odpowiednim zakresie do 

procedury Rozeznania rynku, w zależności od decyzji Zamawiającego. 

 

§ 6  

Powiązania osobowe i kapitałowe z wykonawcami 

(znajduje zastosowanie do Zasady konkurencyjności) 

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo z wyłączeniem zamówień wprost wskazanych w sekcji 6.5.2 pkt. 2 lit. a) 

Wytycznych. 

2. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 

wykonawcy (bądź sam Zamawiający), w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie 

mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. 

Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. 

3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 



 
 

 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Zamawiający lub osoby wykonujące czynności w postępowaniu w imieniu Zamawiającego 

zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty (wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego Regulaminu). 

5. Powyższe postanowienia mogą mieć również zastosowanie w odpowiednim zakresie do 

procedury Rozeznania rynku, w zależności od decyzji Zamawiającego. 

 

§ 7 

Postępowanie w przypadku niewpłynięcia żadnej oferty 

 

1. Rozeznanie rynku: 

a) jeżeli w odpowiedzi na prawidłowo zamieszczone na stronie internetowej zapytanie 

ofertowe wpłynie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić 

udokumentowanie Rozeznania rynku o co najmniej jedną ofertę pochodzącą z innego 

źródła (np. zapytania ofertowego). 

b) jeżeli w  wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do 

potencjalnych wykonawców nie otrzymano żadnych ofert (bądź nie odpowiadają one 

treści zapytania ofertowego), niezbędne jest przedstawienie np. co najmniej dwóch 

wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub co najmniej dwóch 

wydruków wiadomości e-mail z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, 

albo innego dokumentu (świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert). 

2. Zasada konkurencyjności: 

a) w przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego – nie 

wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy 

wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w 

postępowaniu – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez 

zachowania Zasady konkurencyjności, pod warunkiem, że pierwotne warunki 

zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 

 

§ 8 

Zasady dokonywania zmian postanowień zawartej umowy 

 

1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu 



 
 

 

ofertowym (istotnych warunkach umowy) zostanie przewidziana możliwość dokonania 

takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. 

2. Zmianę umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku 

do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru 

umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby udział lub mogliby wziąć 

udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy; 

d) zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych, niż wskazane w sekcji 6.5.2 pkt 22 lit. d) 

Wytycznych. 

§ 9  

Tajemnica przedsiębiorcy 

1. Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie  z przepisami o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). 

2. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość 

ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie 

uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, 

który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych 

informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty. 

3. Jeśli część informacji zawartych w ofercie wykonawcy stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa, dopuszcza się zastrzeżenie tych informacji jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, co skutkuje nieudostępnieniem tych informacji, na wniosek innego 

wykonawcy, który złożył ofertę w danym postępowaniu. Zasady zastrzegania informacji 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa zostaną wskazane w zapytaniu ofertowym (instrukcji dla 

wykonawców). 

 

§ 10  

Dialog techniczny 

1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania (bez względu na zastosowaną procedurę) 

może postanowić o przeprowadzeniu dialogu technicznego, zwracając się do ekspertów, 

organów władzy publicznej, wykonawców, producentów lub dystrybutorów o doradztwo 



 
 

 

lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia warunków umowy.  

2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.  

3. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie obliguje Zamawiającego do wszczęcia 

postępowania. Celem dialogu technicznego jest zdobycie wiedzy, która pozwoli 

Zamawiającemu przygotować postępowanie w sposób gwarantujący potencjalnym 

wykonawcom złożenie ofert i wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty oraz efektywne 

zrealizowanie zamówienia.  

4. Przedmiotem dialogu technicznego mogą być przede wszystkim: 

a) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, 

handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją zamówienia, zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego; 

b) oszacowanie wartości zamówienia; 

c) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, 

technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz 

logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia; 

d) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji zamówienia.  

5. Zamawiający informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego i jego 

przedmiocie umieszcza na swojej stronie internetowej. Zamawiający może również, 

niezależnie od umieszczenia informacji o dialogu technicznym na swojej stronie 

internetowej, poinformować znanych sobie potencjalnych wykonawców, ekspertów, 

producentów, dystrybutorów, czy organy władzy publicznej o zamiarze przeprowadzenia 

dialogu technicznego, przesyłając im link do informacji o dialogu technicznym 

umieszczonej na swojej stronie internetowej. 

6. W informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego Zamawiający może 

wskazać w szczególności: 

a) przedmiot zamówienia i cel przeprowadzenia dialogu technicznego; 

b) zakres informacji, które chce uzyskać Zamawiający; 

c) tryb, termin i miejsce złożenia zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym oraz 

sposób porozumiewania się z uczestnikami dialogu technicznego; 

d) organizację dialogu technicznego oraz sposób komunikowania się z uczestnikami 

dialogu. 

7. Nieprzystąpienie do dialogu technicznego nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść 

potencjalnych wykonawców w postępowaniu. 

8. Zamawiający zamieszcza również informację o zastosowaniu dialogu technicznego w 

ogłaszanym w późniejszym terminie Zapytaniu ofertowym. 



 
 

 

9. W celu przeprowadzenia dialogu technicznego Zamawiający może powołać komisję. 

Dialog jest prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny (z zastrzeżeniem nie 

ujawniania w trakcie dialogu oraz po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu § 9 niniejszego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem ust. 10 

poniżej). 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może sporządzić dokumenty 

dotyczące dialogu technicznego, prowadzić dialog techniczny, jak również sporządzać 

dokumenty i dokonywać czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dodatkowo 

również w jednym lub kilku językach powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumieć należy przede 

wszystkim: ograniczoną dostępność produktów na terenie RP, ograniczoną liczbę 

dostawców, producentów na terenie RP czy też sytuacje, gdy ze względu na specyfikę 

zamówienia w większości ubiegać się mogą  o nie wykonawcy zagraniczni. Za języki 

powszechnie używane w handlu międzynarodowym uznać należy: angielski, francuski, 

hiszpański, niemiecki oraz rosyjski. 

11. Dialog może być prowadzony w dowolnej, wybranej przez Zamawiającego formie, 

nienaruszającej zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania 

uczestników dialogu. O formie dialogu technicznego decyduje Zamawiający w informacji o 

dialogu technicznym. 

12. Dialog może przybrać w szczególności formę: 

a) wymiany korespondencji w postaci elektronicznej lub elektronicznej; 

b) spotkania indywidualnego z uczestnikami dialogu technicznego; 

c) spotkania grupowego z uczestnikami dialogu technicznego, na określony przez 

Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego trybie i terminach. 

13. W trakcie dialogu technicznego Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i 

doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia dialogu. 

Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności. 

14. Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu czasu prowadzenia dialogu technicznego 

ponad czas przewidziany w informacji o dialogu technicznym. 

15. Koszty związane z uczestnictwem w dialogu technicznym ponoszą uczestnicy dialogu 

technicznego. Koszty uczestnictwa w dialogu technicznym nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego dialogu nie zostanie 

wszczęte postępowanie ani udzielone jakiekolwiek zamówienie. Uczestnicy dialogu 

technicznego nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu uczestnictwa w 

dialogu technicznym. 

16. Z przeprowadzenia dialogu technicznego sporządza się protokół, zawierający co najmniej: 

a) informację o przeprowadzeniu dialogu technicznym; 

b) podmioty, które uczestniczyły w dialogu technicznym; 



 
 

 

c) informację o potencjalnym wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu 

zamówienia, Zapytanie ofertowe, czy warunki umowy. 

17. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty 

związane z dialogiem technicznym pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają 

zwrotowi po zakończeniu dialogu technicznego. Zamawiający może zwrócić uczestnikowi 

dialogu technicznego, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w 

ramach dialogu technicznego. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór notatki z Rozeznania rynku; 

2. Wzór Zapytania ofertowego – Rozeznanie rynku; 

3. Wzór instrukcji dla wykonawców (załącznika do zapytania Ofertowego – Zasada 

konkurencyjności); 

4. Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia; 

5. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 
 


