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Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 1/4/RPO/2013 Prezesa Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie 

określający REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 - 

70 5 kodeksu cywilnego dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego przy 

zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP” 

 

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO 

prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego 

 

na dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego przy zadaniu inwestycyjnym 

pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP” 

 

Część ogólna 

§ 1 

Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią: 

1) art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 

z późn. zm.). 

2) Wytyczne instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze 

środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

stanowiące załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 60/1297/11 z 

dnia 12.07.2011. 

 

§ 2 

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i tryb postępowania w przetargu pisemnym otwartym 

oraz w szczególności  przedmiot zamówienia, warunki uczestnictwa wykonawców, kryteria i 

sposób oceny ofert na dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego 

przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”. 

2.      Przetarg jest organizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą, ul. Lewakowskiego 14, 

38-400 Krosno, NIP: 684-00-19-826,  zwanego w dalszej części „Organizatorem” 

reprezentowanym                                                                                                                                                                                         

przez:    

 Prezesa Podkarpackiej Izby Gospodarczej – Grzegorza Kubala. 

 Wiceprezesa Podkarpackiej Izby Gospodarczej – Dariusza Bachera. 
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3.       Przetarg ma na celu zawarcie umowy. 

 

§ 3 

1.       Przetarg wszczyna się poprzez opublikowanie przez Organizatora ogłoszenia o przetargu 

2.       Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w następujący sposób: 

1) na stronie internetowej pod adresem: www.pigkrosno.pl 

2) na tablicy ogłoszeń Podkarpackiej Izby Gospodarczej 

 

Określenie przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji zamówienia 

§ 4 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego 

przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP” zgodnie z 

dokumentacją oraz dokumentacją projektową, która udostępniona zostanie na stronie internetowej 

www.pigkrosno.pl  

2. Podane w opisach lub dokumentacji nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie – nie mają na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 

Organizatora przetargu. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod 

warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub 

lepszego) od wskazanego w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że oferowane materiały i 

urządzenia muszą posiadać podstawowe  parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w 

dokumentacji projektowej.  

3. Organizator przetargu wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty i zamontowane materiały 

przez okres 3 lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.  

 

4. Wspólny słownik zamówień CPV: 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

30231310-3 Wyświetlacze płaskie 

31350000-4 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania 

31321210-7 Kabel niskiego napięcia 

32430000-6 Rozległa sieć komputerowa 

32429000-6 Sprzęt sieci telefonicznej 

http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
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32427000-2 System sieciowy 

32424000-1 Infrastruktura sieciowa 

32422000-7 Elementy składowe sieci 

32421000-0 Okablowanie sieciowe 

32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe 

32321200-1 Urządzenia audiowizualne 

39130000-2 Meble biurowe 

39132100-7 Szafy na akta 

39131100-0 Regały archiwalne 

39121100-7 Biurka 

39112000-0 Krzesła 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych 

 

5. Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż do dnia 10.06.2013 r.  

 

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 

§ 5 

1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

1) w ciągu ostatnich pięciu latach przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał co najmniej: dwie realizacje w 

zakresie wykonawstwa instalacji teletechnicznych i multimedialnych o wartości co najmniej 

60.000,00 zł netto.  

Wykonawca posiada certyfikat z zakresie uprawnień do wykonywania okablowania strukturalnego. 

2) nie podlega wykluczeniu z udziału w przetargu 
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2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: 

1) wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed datą ogłoszenia przetargu wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia ogłoszenia przetargu, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) wykonawcy wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

Z udziału w przetargu wyklucza się również: 

10) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

przetargu; 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia 

– nie spełnia”.  Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa  

w przetargu i brak podstaw do wykluczenia z przetargu 

§ 6 

1. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu wykonawcy składają w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące 

dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie wykonawcy, że nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert,  

 

Uwaga! 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w przetargu do oferty należy dołączyć 

dokumenty wymagane w § 6 ust. 1  Regulaminu dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udział w przetargu. 

 

2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

 

1) wykazu wykonanych robót instalacyjnych w zakresie realizacji wykonawstwa co najmniej 

dwóch instalacji teletechnicznych i multimedialnych o wartości co najmniej 60.000,00 zł 

netto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  

Wykaz powinien zawierać: krótki opis robót (rodzaj robót), wartość wykonanych robót oraz daty i 

miejsca ich wykonania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie /np. 

referencje, protokoły odbioru w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę/. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w przetargu i nie podleganiu 

wykluczeniu z udziału w przetargu (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 6  ust. 1 składa dokument lub dokumenty 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w  § 6  ust. 1 lit. c) 

 

Dokumenty, o których mowa w ust. 5  a) , c), d)  - powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w  ust. 5 lit. b) – 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 lit. a) – c) zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – terminy 

ważności tych dokumentów – jak powyżej.  

 

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby o 

których mowa w w § 5 ust. 2 pkt. 5 - 9 mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca 

składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego  

miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w w § 5 ust. 2 pkt. 5 - 

9  wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert z tym, ze w przypadku 

gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 

oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

 

W przypadku jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

Wykaz dokumentów składających się na ofertę wraz z załącznikami, które wykonawcy są 

zobowiązani dostarczyć zamawiającemu: 

§ 7 

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w przetargu i niepodleganiu 

wykluczeniu z przetargu (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

3. Wykaz wykonanych robót instalacyjnych w zakresie realizacji wykonawstwa co najmniej 

dwóch instalacji teletechnicznych i multimedialnych o wartości co najmniej 60.000,00 zł 

netto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 3 do Regulaminu) 

4. Oświadczenie, że Wykonawca posiada certyfikat w zakresie uprawnień do wykonywania 

okablowania strukturalnego. (załącznik nr 4 do Regulaminu) 

5. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu wymienione w § 6 ust. 1, a w przypadku wykonawców spoza terytorium 

RP – § 6 ust. 4 Regulaminu 

6. Parafowany na wszystkich stronach przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną wzór 

umowy (Załącznik nr 5  do regulaminu). 
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7. Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych 

czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących 

wspólnie. 

8. Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. 

9. Wykaz sprzętu wraz w podaniem cen. 

10. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Brak oświadczenia w sprawie powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom, uznany będzie za zobowiązanie do samodzielnego 

wykonania zamówienia. 

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

 

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

§ 8 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz całością dokumentacji 

projektowej i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną 

propozycję obejmującą całość zamówienia. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz 

podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym. 

5. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby wszystkie strony dokumentów składające się 

na ofertę były kolejno ponumerowane. 

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą 

połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje: 

1. Przedmiot przetargu, 

2. Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres 

siedziby), 

3. Numer telefonu, numer faksu, numer NIP, 
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7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. 

10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie (paczce), 

zewnętrznej zaadresowanej na: 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza 

38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 14 

„Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP” 

Oraz zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem 7.05.2013 r. do godz. 11:30" 

 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany 

oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane. 

 

Termin związania ofertą: 

§ 9 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Sposób porozumiewania się i przekazania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione        

do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacja o udzielaniu wyjaśnień                   

dotyczących regulaminu 

§ 10 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty będą przekazywane 

pisemnie pocztą, pocztą e-mail lub faksem. Jeżeli przekazanie dokumentu lub informacji nastąpi 

faksem lub pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 

3. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
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 Krzysztof Posadzki, tel. 13 43 695 90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 

15:00, k.posadzki@pigkrosno.pl, pig@pigkrosno.pl  

4. Wykonawca może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści regulaminu, kierując 

swoje zapytania na piśmie. 

5. W szczególnie uzasadnionym przypadku, Organizator może w każdym czasie przed upływem 

terminu do składania ofert zmodyfikować treść Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu 

Organizator powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, umieszczając informacje o zmianie na 

własnej stronie internetowej. Organizator przetargu w przypadkach uzasadnionych będzie mógł 

przedłużyć termin składania ofert, jeżeli modyfikacja powoduje konieczność zmian w ofertach i 

potrzebny jest dodatkowy okres na dokonanie zmian w ofertach.. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

7. Organizator przetargu udzielać będzie wyjaśnień na zadane przez wykonawców pytania pod 

warunkiem, że pytania wpływać będą nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

 

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz termin i warunki otwarcia ofert 

§ 11 

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora tj. Podkarpackiej Izbie Gospodarczej, 

sekretariat. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 7.05.2013 r. o godz. 11:00. Oferty otrzymane przez 

Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.05.2013 r. o godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Tryb przeprowadzenia przetargu 

§ 12 

1. Przetarg przygotowuje i prowadzi Komisja przetargowa powołana przez Prezesa 

Podkarpackiej Izby Gospodarczej. 

2. Komisja przetargowa działa na podstawie nin. Regulaminu. 

3. Komisja przetargowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie. 

4. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

5. Część jawna przetargu odbywa się w obecności Oferentów, w trakcie, której komisja 

przetargowa:  

a) Ustala liczbę otrzymanych ofert 

mailto:k.posadzki@pigkrosno.pl
mailto:pig@pigkrosno.pl
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b) Otwiera koperty z ofertami, w kolejności ich wpłynięcia, podając: 

- nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana 

- treść informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania 

- wskazanie kwoty brutto, jaką Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

niniejszego zamówienia. 

c) Organizator przetargu  odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli 

zostały złożone po wyznaczonym terminie 

6. Komisja przetargowa w części niejawnej: 

a) dokonuje szczegółowej analizy ofert pod względem ważności złożonych oświadczeń i 

dokumentów, zgodności z treścią Regulaminu, po czym dokonuje oceny zakwalifikowanych jako 

prawidłowe ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do 

przyjęcia. 

b) sporządza i podpisuje protokół – opis udzielonego zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do Wytycznych instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Województwa 

Podkarpackiego nr 60/1297/11 z dnia 12.07.2011. 

c) o wynikach przetargu zawiadamia się niezwłocznie wszystkich oferentów na piśmie, poprzez 

pocztę e-mail lub faxem przedstawiając nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana wrz z uzasadnieniem wyboru, wykaz ofert i punktację przyznaną poszczególnym 

ofertom, informacje o ofertach odrzuconych. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie zostanie dodatkowo 

powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

7. Organizator przetargu na etapie badania i oceny ofert ma prawo do: 

a) Wzywania wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w § 6 Regulaminu, albo nie złożyli pełnomocnictw 

do reprezentowania, albo oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa zawierają błędy, do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu na podstawie § 12 ust. 8 Regulaminu albo konieczne jest unieważnienie 

postępowania na podstawie § 12 ust. 9 Regulaminu. Złożone na wezwanie Organizatora 

przetargu oświadczenia, dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu określone w § 5 nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów może się odbyć tylko raz. 
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Uwaga! Nie złożenie kosztorysu ofertowego lub złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego 

metodą kalkulacji uproszczonej (a nie szczegółowej) oraz niezłożenie wykazu sprzętu, wyposażenia 

i mebli  spowoduje odrzucenie oferty 

b) Sprawdzania, czy treść złożonych oświadczeń i dokumentów jest prawdziwa, 

c) Wzywania wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert, jeśli treść ofert wzbudza 

wątpliwości, 

d) Poprawiania w ofertach: 

- oczywistych omyłek pisarskich 

- oczywistych omyłek rachunkowych  

- innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią niniejszego Regulaminu w tym w 

szczególności stanowiącej integralną jego część dokumentacji projektowej) pod warunkiem, iż 

poprawienie takiej omyłki nie będzie powodowało istotnych zmian w treści oferty.  

W takiej sytuacji Organizator przetargu powiadomi wykonawcę o dokonanym poprawieniu oferty, 

jeśli poprawienie omyłek będzie miało wpływ na cenę – Organizator powiadomi również o zmianie 

ceny (dotyczy omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią 

Regulaminu przetargu). 

e) Ustalania czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu przetargu, 

zwracając się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oceniając wyjaśnienia wykonawców 

Organizator przetargu będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności 

oszczędność metody wykonania, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 

warunki wykonywania zamówienia. 

 

8. Organizator przetargu odrzuci oferty w następujących okolicznościach: 

a) Treść oferty nie odpowiada treści Regulaminu przetargu, chyba że istnieje możliwość 

poprawienia omyłek w ofercie powodujących niezgodność z treścią Regulaminu, zaś 

poprawienie tych omyłek nie będzie powodowało istotnych zmian w treści oferty 

b) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

c) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

d) Oferta została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania z 

powodu nie wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 

Regulaminu. 
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9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w następujących 

okolicznościach: 

a) W przetargu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

b) Cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, jaką Organizator 

przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota ta zostanie podana w dniu 

otwarcia ofert), chyba że Organizator przetargu będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

c) W przypadku jeśli zostaną złożone co najmniej dwie oferty o identycznych cenach i pomimo 

wezwania organizatora przetargu do ponownego złożenia oferty cenowej (wraz z kosztorysem 

ofertowym) przez wykonawców, którzy złożyli oferty o identycznych cenach (przy czym  kolejna 

zaproponowana cena musi być ceną taką samą lub niższą od ceny zaproponowanej w ofercie) – 

wykonawcy ponownie złożą oferty o takich samych cenach 

d) W przypadku jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie 

postępowania jest bezprzedmiotowe, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

 

Kryteria i sposób oceny ofert 

§ 13 

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

a) Wykonawca podaje cenę ryczałtową oferty prawidłowo wypełniając „Formularz Oferty” 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

b) Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT  

c) Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

  

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający (Organizator) będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena1 (cena 100%). 

2. Ocena będzie następowała wg wzoru:  

n

c
C

C
P min

 100 

gdzie: 

                                                             
1 Poprzez cenę Organizator rozumie sumę wszystkich części zamówienia, podaną w "Formularzu Oferty". 
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Pc – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”, 

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert. 

Cn – cena brutto oferty badanej. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w Regulaminie i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza (otrzyma największą ilość punktów) w oparciu o wyżej 

podane kryteria wyboru 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  podpisze 

umowę w siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Istotne postanowienia umowy, zawarcie umowy, formalności jakich należy dopełnić przed 

zawarciem umowy 

§ 14 

1. Umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 3 dni od powiadomienia 

wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej 

2. Istotne postanowienia umowy określa Wzór umowy stanowiący zał. nr 5 do nin. Regulaminu. 

3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

4. Przyjęcie postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 

5. Akceptacja treści umowy nastąpi przez podpisanie (parafowanie) każdej zapisanej strony 

(kartki) załączonego wzoru umowy oraz załączników do umowy przez Wykonawcę.  

6. Przed zawarciem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 15 

1. Organizator przetargu wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) Pieniądzu – przelewem na konto Organizatora przetargu 
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b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy ma być zobowiązaniem pieniężnym 

c) Gwarancjach bankowych 

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

f) W wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej 

g) Przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

h) Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wykonawcy zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego robót 

4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wykonawcy zwrócone  w 

terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w 

ogłoszeniu i Regulaminie. 

2. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z wyborem oferenta do Organizatora 

przetargu. Skargę wnosi się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wynikach 

przetargu (liczy się termin otrzymania wyniku przetargu przez uczestnika przetargu). Skargę uważa 

się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do organizatora przetargu w taki sposób, że mógł 

zapoznać się z jej treścią. W przypadku wniesienia skargi dalsze czynności związane z 

zakończeniem przetargu ulegają wstrzymaniu, a okres związania z ofertą ulega zawieszeniu. 

Organizator przetargu rozstrzyga skargę w terminie do 3 dni, rozstrzygnięcie organizatora 

przetargu jest ostateczne. Oferent wnoszący skargę nie może następnie wnieść skargi powołując 

się na te same okoliczności. 

3. W przypadku jeśli Organizator uzna, iż twierdzenia Skarżącego są słuszne – dokona ponownego 

wyboru oferty najkorzystniejszej, zaś pozostali uczestnicy przetargu będą mieli prawo wniesienia 

skargi na zasadach określonych w ust. 2. 

 

§ 17 
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W zakresie nie unormowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego 

 

§ 18 

Spory na tle wykonywania zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu poddaje się pod 

rozstrzygniecie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora. 

 

§ 19 

1. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu. 

2. Integralną część Regulaminu stanowi dokumentacja projektowa. 

 

§ 20 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Prezesa PIG. 

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowiące integralną jego część: 

 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w przetargu i niepodleganiu 

wykluczeniu z przetargu Zał. nr 2 

3. Wykaz robót budowlanych – zał. Nr 3 

4. Oświadczenie, że Wykonawca posiada certyfikat w zakresie uprawnień do wykonywania 

okablowania strukturalnego – zał. nr 4 

5. Projekt umowy – zał. Nr 5 

6. Przedmiar robót – zał. Nr 6 

7. Wykaz sprzętu, wyposażenia i mebli – zał. Nr 7 

 

 

 

Krosno, dnia 30 kwietnia 2013 r. 

 


