
Zarządzenie Nr 3/2017

Dyrektora Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dofinansowywanych

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

1.

W celu wydatkowania środków zgodnie z opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury

i Rozwoju „Wyt)”cznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łata 2014-2020” wprowadza się Regulamin

udzielania zamówień dofinansowywanych z Programu stanowiący załącznik do niniejszego

zarządzenia.

* 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKT ZĄDU

mgr inż. A rz Kurkkwicz



Załącznik do Zarządzenia nr 3/2017 z dnia 25.05.2017 r.

Dyrektora Zarządu EPWiK Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DOFINANSOWYWANYCH

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO

NA LATA 2014-2020 (P011Ś2014-2020)

zwany dalej „Regtttaininein”

Definicje, postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Wytycznych POuŚ 20 14-2020 — rozumie się przez to Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na tata 20 14-2020;

b) ustawie Pzp rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

c) zamawiającym — rozumie się przez to Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu;

d) zamówieniach — rozumie się przez to pisemne odpłatne umowy na dostawy, usługi i roboty

budowlane zawarte między zamawiającym i wykonawcą dofinansowywane w ramach

POuŚ 2014-2020.

2. Zamawiający jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, udziela zamówień

w celu wykonywania działalności wymienionej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2

ustawy Pzp.

3. Do zamówień o wartości równej lub większej od kwot określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp stosuje się ustawę Pzp z uwzględnieniem „Szczególnych

warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Pzp” zamieszczonych

w pkt 6.5.2 Wytycznych POUŚ 2014-2020.

4. Zamówienia o wartości od 2 000 zł do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp udziela się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:

a) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności

i przejrzystości,

b) racjonalnego, efektywnego i przejrzystego wydatkowania środków, z zachowaniem zasad

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,



6. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia,

żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, postępowania przeprowadza się

w sposób transparentny.

7. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy zamawiającego

zapewniający bezstronność i obiektywizm.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy

Wytycznych POuŚ 20 14-2020 „ ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,

bez podatku od towarów i usług.

2. Szacowanie wartości zamówienia jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem

ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp lub zamówień, o których mowa w sekcji 6.5.3 pkt 15 Wytycznych POuŚ 2014-2020.

Zabroniony jest podział zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy

czym ustalając wartość zamówienia, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia

następujących przesłanek:

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę

W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów

ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych, technicznych), wartość zamówienia ustala

się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

3. Szacunkową wartość zamówienia na usługi i dostawy ustala się na podstawie analizy cen

rynkowych, analizy wydatków poniesionych przez zamawiającego na tego rodzaju zamówienia,

analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub

innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia.

4. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu

inwestorskiego lub planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

5. Ustalenia wartości zamówienia na usługi i dostawy dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące, a

w przypadku robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania.

6. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować np. w postaci notatki

służbowej z załączonymi do niej dokumentami stanowiącymi podstawę szacowania zamówienia

(np. wydruki ze stron internetowych, kopie ofert lub umów z innych postępowań, obejmujących

analogiczny przedmiot zamówienia, kosztorys inwestorski lub inne dokumenty). Dokumenty te

należy dołączyć do protokohi z wyboru oferty najkorzystniejszej.



Procedury udzielania zamówień

1. Dla zamówień określonych w I pkt 4 Regulaminu, zależnie od ich wartości stosuje się

następujące procedury wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) rozeznanie rynku — dla zamówień o wartości od 2 000 zł netto do 50 000 zł netto włącznie,

b) zasada konkurencyjności — dta zamówień o wartości powyżej 50 000 zł netto do kwot

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. li ust. 8 ustawy Pzp.

Rozeznanie rynku

1. Rozeznanie rynku dokonuje wjednej lub w kilku następujących formach:

a) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego,

b) poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych

wykonawców,

c) poprzez zebranie co najniniej trzech ofert (informacji handlowych) publikowanych na

stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych Wykonawców.

2. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego jest obowiązkowe

w przypadku zamówienia o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto włącznie.

3. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:

a) opis przedmiotu zamówienia,

b) opis kryteriów wyboru Wykonawcy,

c) warunki realizacji zamówienia,

d) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy lub wzór umowy,

e) termin i sposób przekazania oferty przez Wykonawcę.

4. Kryteriami wyboru Wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie

najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności: jakość, funkcjonalność,

parametry techniczne, aspekty środowiskowe, aspekty społeczne, aspekty innowacyjne, koszty

eksploatacji, serwis, gwarancja, termin wykonania zamówienia lub inne.

5. Z przeprowadzonych czynności rozeznania rynku sporządza sie protokół z wybom oferty

najkorzystniejszej zawierający co najmniej:

a) opis przedmiotu zamówienia,

b) wartość szacunkowa zamówienia,

c) formę przeprowadzenie rozpoznania rynku,

d) zestawienie ofert,

e) ocenę ofert wg przyjętych kryteriów oceny,

O wskazanie oferty najkorzystniejszej,

g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego.
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Załącznikami do protokołu są:

a) zapytania ofertowe skierowane do wykonawców ulub wydruk zapytania ofertowego

zamieszczonego na stronie internetowej,

b) oferty wykonawców złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub złożone z własnej

inicjatywy wykonawcy albo oferty (informacje handlowe) publikowane na stronach

internetowych potencjalnych wykonawców (zawierające datę wydruku),

6. Dla ważności rozeznania rynku wymagane są co najmniej dwie ważne oferty w przypadku

rozeznania o którym mowa w 4 ust. I lit. b) i c) lub co najmniej jedna ważna oferta w przypadku

rozeznania o którym mowa w 4 ust. 1 lit.a). Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie

stanowi oferty ważnej.

7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamieszcza się na

stronie internetowej zamawiającego oraz przekazuje wykonawcom, którzy złożyli oferty.

8. Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji

(szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż 5 pracowników

zamawiającego. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości na zlecenie

zamawiającego lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników zamawiającego) są objęte

wymogiem rozeznania rynku.

9. W przypadku gdy rozeznanie rynku nie jest możliwe, zamawiający zobowiązany jest wykazać

okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.

Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie przeprowadza komisja przetargowa powoływana przez zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia:

a) przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,

b) opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub

znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie

odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres

równoważności (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),

c) do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

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

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm. w sprawie Wspólnego Słownika
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Zamówień (CPV) (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).

4. Wanmki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa się w sposób proporcjonalny

do przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie

wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celu objętego zamówieniem i

prowadzących do dyskryminacji wykonawców.

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

wymagania związane z przedmiotem zamówienia, przy czym:

a) kryteria te nie mogą zawężać konkurencji poprzez tistanawianie wymagań przewyższających

potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji

wykonawców,

b) 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, gwarancja, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji i inne.

Kryteria oceny ofert mogą odnosić się do właściwości wykonawcy wyłącznie w przypadkach

określonych w ustawie Pzp.

6. Wszczęcie postępowania następuje poprzez upublicznienie zapytania ofertowego poprzez:

a) wysłanie zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje

taka liczba wykonawców) oraz jego upublicznienie co najmniej na stronie mtemetowej

zamawiającego — w przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia przed podpisaniem urnowy o

dofmansowanie w ramach POuŚ 20 14-2020;

b) upublicznienie zapytania na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy

Europejskich, dostępnej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.goy.plJ

oraz na stronie internetowej zamawiającego - w przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia po

podpisaniu umowy o dofmansowanie w ramach POuŚ 20 14-2020.

7. Zapytanie ofertowe zawiera w szczególności:

1) informację o tym, że postępowanie prowadzone jest zgodnie z niniejszym Regulaminem,

2) określenie przedmiotu zamówienia,

3) termin wykonania zamówienia,

4) określenie warunków udziatu w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich

spełniania, wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków, o ile

określa się warunki udziału w postępowaniu,

5) kryteria oceny ofert, ich waga oraz sposób przyznawania punktacji w danym kryterium,

6) termin składania ofert:

a) w przypadku dostaw i usług - nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych,

b) w przypadku robót budowlanych — nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

Terminy jw. biegną od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończą
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się z upływem ostatniego dnia. Ustalając terminy należy mieć na uwadze złożoność

postępowania o udzielenie zamówienia, charakter i przedmiot zamówienia,

7) informacje na temat zakresu wykluczenia, o ile ustała się taki zakres.

8) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia, ogólne warunki urnowy albo wzór umowy w tym określenie warunków

ewentualnych zmian umowy,

9) inne informacje (np. sposób obliczenia ceny oferty, termin związania ofertą, informacje o

wadium, możliwość składania ofert częściowych, informacje o zabezpieczeniu należytego

wykonania umowy).

10) Zasady wyboru oferty najkorzystniej szej:

a) odrzuceniu podlegają oferty:

• niezgodne z treścią zapytania ofertowego,

• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

• zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający

może uznać cenę ofert)” za rażąco niską jeżeli w odpowiedzi na wezwanie wykonawca

nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez zamawiającego ocena wyjaśnień ze

złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera raźąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia,

• złożone przez wykonawców niespełrńających warunków udziału oraz podlegających

wykluczeniu,

• zawiem błędy w obliczeniu ceny niemożliwe do poprawienia w prosty sposób (np. omyłki

rachunkowe, pisarskie) łub na poprawienie których wykonawca nie wyraził zgody.

b) ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu wybiera się

w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny;

8. Warunkiem wystarczającym spełnienia zasady konkurencyjności jest otrzymanie co najmniej

jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jeżeli w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta,

dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania zasady

konkurencyjności.

9. Z przeprowadzonych czynności wyboru wykonawcy ofert)” najkorzystniejszej według zasady

konkurencyj ności sporządza sie protokół zawierający co najmniej:

a) określenie przedmiotu zamówienia,

b) wartość szacunkowa zamówienia,

c) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,

d) wykaz ofert, ze wskazaniem daty ich wplywu do zamawiającego,

e) informację o spełnieniu warunków udziatu w postępowaniu, o ile takie warunki były

stawiane,

f) informację o niepodleganiu wykluczeniu, o ile warunek taki był postawiony,
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g) informację o ofertach odrzuconych,

h) informację o kryteriach oceny ofert i ich wadze,

1) ocenę ofert w oparciu o przyjęte kryteria

j) wskazanie oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem wyboru,

k) datę sporządzenia protokołu, podpisy członków komisji przetargowej i zamawiającego,

Załącznikami do protokołu są:

a) potwierdzenie upublicznienia zapytania na stronach nitemetowych,

b) oferty wykonawców,

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

podpisane przez zamawiającego i osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy

zawartej z wykonawcą.

10. O odrzuceniu oferty zamawiający informuje wykonawcę, którego ofertę odrzucono. Informacja

o odrzuceniu oferty powinna zawierać uzasadnienie

11. Infonnację o wyborze oferty najkorzystniejszej umieszcza się na stronach internetowych

wskazanych w 5 ust. 6 oraz przekazuje wykonawcom, którzy złożyli oferty. Informacja ta

zawiera co najmniej nazwę wybranego wykonawcy.

12. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę protokół postępowania o udzielenie zamówienia

udostępnia się z wyłączeniem ofert.

13. Postępowanie unieważnia się gdy:

a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie podlegają odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w

interesie Zamawiającego,

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie

zamówienia.

14.Zamawiający ma również prawo do unieważnienia postępowania w każdym przypadku,

w każdym czasie i na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn, jeżeli informacja taka

została zamieszczona w zapytaniu ofertowym.

15.Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności

zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości

zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia

publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość

udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w

urnowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady

konkurencyj ności.

16.lstnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych



zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i

nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej

wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia

dodatkowego.

W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Udzielenie zamówienia

Zamówienia udzie]a się Wykonawcy wybranemu na zasadach określonych iy Regulaminie.

2 Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

3. Umowa jest wymagana jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 2 000 zlotych netto.

4. 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.

5. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postępowaniu

prowadzonym na zasadzie konkurencyjności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość

dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

6. Za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy.

nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia (w tym np.

nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane są kary, które są wskazane w umowie

zawieranej z wykonawcą. W razie niezastosowania kar, należy pisemnie udokumentować

przyczyny ich niezastosowania.

Pz_
DYREKT\Z LĄDU
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