
REGULAMIN
udzielania zamówień na roboĘ remontowo - budowlaneo inwesĘcyjne'

konserwacyjne oraz usługi

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropcrycach

Rozdział I

PRZYGoTowANIa POSTĘPoWANIA PRZETARGoWEGO

Udzielanie zamówień
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\-- Zamówienia będą udzielone Wykonawcom, którzy zostaną wybrani według zasad
określonych w niniej szym Regulaminie.

$2

Zarnówień:udziela się w następujących trybach:
1) przetar g nieo graniczony;
2) zapytnie o cenę;
3) zamówienie z wolnej ręki.
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Podstawowym trybem udzięlania zamówień jest przetarg nieograniczony.

$4

\- Zamawiający moŻe udzielić zamówienia w innym trybie niŻ przetarg nieograniczony
wyłącznie na podstawie niniej szego Regulaminu.

ss

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

0gloszenia
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1. ogłoszenia o zamówieniach w trybie przetargu nieograniczonego zamięszcza się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz stronie intęrnetowej Zanawiającego. Dopuszcza
się również zarnieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej.



2. W celu Zapewnienia większej konkurencyjności ZamavnĄący moŻe, po zamieszczeniu
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej poinformowaó pisemnie o wszczęciu
postepowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności
świadczą roboty lub usługi objęte przedmiotem zamówienia.
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ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać, co najmniej:
1) nazwę i adres Zamawiającego;
2) ttyb zamówienia;
3) przedmiot zamówienia;
4) określenie sposobu uzyskania SIWZ;
5) miejsce i termin składania i otwierania ofert;
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ogłoszenie moze zawieruć dodatkowo inne informacje waŻne dla przeprowadzenia\Ż
po stępowarr ia pr zetar gowe go.

Komisja Przetargowa.
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Członków Komisj i Przekrgowej powołuj e Zatząd Spółdzielni.
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1. W skład Komisji Przetargowej obligatoryjnie winni wchodzić:
- Członek Zarządu
- pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiedzialny Zaprzeprowadzenie postępowania.
- przedstawiciel Rady Nadzorczej

! 2. w skład Komisji Przetargowej moŻe wchodzió także przedstawiciel mieszkańców
Nieruchomości osiedla, której dotycząprace objęte postępowaniemprzetargowym.
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Komisja PrzetargowamoŻe mieć charakter stały lub być powoływana do przeprowadzenia
poszczególnych postępowań.
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Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym dla Zarządu Spółdzielni powołanym do
oceny spełnienia przęz Wykonawców warunków udziału w postępowaniuprzetargowym oraz
do badania i oceny ofert.
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Po dokonaniu oceny Komisja przedstawia Zaruądowi wnioski i propozycje odnośnie wyboru
najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia
przetargu w formie protokołu.

s14

Komisja Przetargowasporządza i podpisuje protokół z postępowaniaprzetargowego
zavńerĄący
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) nazvły i adresy Wykonawców;
3) cenę kaŻdej z ofert;
4) termin wykonania' oktes gwarancji' warunki płatności;
5) porównanie złoŻonych ofert;
6) informację o spełnieniu warunków przez oferentów;

' 7) uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy' odrzucenia oferty, unieważnieniaprzetargu;\-/ 
8) propozycję i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
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Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności odnośnie informacji
uzyskanych w trakcie postępowania przetar gowego.
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Członkowie Komisji podlegająwyłączeniu zudziału w pracach Komisji, jeŻeli:
1) ubiegająsię o udzielenie zamówienia;
2) ichmałzonkowie oraz osoby będące w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
ubiegają się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem ttzech lat od wszczęciapostępowaniaprzetatgowego pozostawały w
stosunku pracy, zalęŻności lub dominacji z Wykonawcąubiegającym się o zamówienie;
4) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawrym' że moŻe to budzić, uzasadnione

'.v wąĘliwości, co do ich bezstronności.
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Członkowie Komisji składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za faŁszywe zeznanta
pisemne oświadczenie o braku okolicznoŚci, o których mowa w $ 16.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

$18

I. Zamawiający zobowiązany jest przygotować SIWZ' która winna zawieraó wszystkie
informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania potrzebnych do
sporządzeniaoferty.SIWZzatwięrdzana jestprzezZarząd.



1.

2.

a
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4.

l.

SIWZ, jak równieŻ inrrc materiały przetargowe, oferenci mogą uzyskaó w siedzibie
ZamawiĄącego, Za opłatąw wysokoŚci ustalonej indywidualnie dla danego przetargu
przezZarząd' podanej w ogłoszeniu o przetargu.
SIWZ wraz z załącznikarni jest udostępniana takŻe na własnej stronie internetowej
Zamavłiającego
Wykonawca moŻe zvłrocić się pisemnie o wyjaśnienie SIWZ. ZamawiĄący
zobowiązarry jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień' chyba że pismo o wyjaśnienie
specyfikacji wpłynęło do Zatnavńającego na mniej niŻ7 dniprzed terminem składania
ofert.
Zamawiający przesyła treśó wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
SIWZ, bez ujawniania źtódla zapytania oraz umieszcza je na własnej stronie
internetowej
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamauliający może w każdym czasie'
ptzed upływem terminu składania ofert, zmodyfikowaó treŚć dokumentów zawartych
w SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie pisemnie
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz umieszcza Ia własnej stronie
internetowej.
Zatóvłno wyjaśnieniaZamawiĄącego jak i modyfikacje sąwią7ące dla Wykonawców
i stanowią integralną część SIWZ.
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Zamawiający moŻe przedłuzyć, termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień
dotyczących SIWZ.
PrzedłuŻenie terminu składania ofert dopuszczalnejest tylko przed jego upływem.
o przedłuŻeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadamia niezwłocznie
kłzdego Wykonawcę, który pobrał SIWZ oraz umieszcza informację na własnej
stronie internetowej.
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1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać, co najmniej:
1) nazwę i adres Zamavmającego;
2) tryb udzielania zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) wymagane gwarancje;
6) wskazanie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert;
7) termin związania ofertą
8) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
9) projekt umowy;
10) wymag ania dotyczące zabezpieczenia na|eżytego wykonania umowy;
11) wymagania dotyczące wadium;
12) opis sposobu przygotowania oferty;
13) opis sposobu obliczania ceny oferty;
14) informacje o oświadczeniach, dokumentachi zaŁącznikach, jakie ma zawięrac
oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty;
15) opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczeniatych kryteriów;

5.

6.

2.
J.



16) opis warunków udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia
tych warunków.

2. Specyfikacj a moŻe zawierać jeszcze inne informacje wa:żne dla przeprowadzenia
po stępowan ia przetar gowe go.
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W SIWZ Zamawiający zamieszcza klauzulę o możliwości unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
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Dowodami potwierdzającymi wiarygodność techniczną i ekonomiczną Wykonawcy są
1) kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót ( np. uprawnienia
budowlane wraz z zaświadczeniem o przynaleŻności do Izby Inzynierów);
2) wykaz robót złealizowanych z ostatnich trzech lat vtaz z referencjami zawierającymi
termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie' ze roboty te zostały wykonane zgodnie z
umową.
3) inne' szczególnie istotne dla danego przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu lub
SIWZ.
4) zaświadczenie o niezalegariu z opłatami podatkowymi i składkami na ubezpieczenia
społeczne.
5) aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencj i działalności gospodarczej/.

Przygotowanie zamówienia, skNadanie ofeń
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I . Zamawiający ogłasza przetarg, posiadając niezbędną dokumentację określającą przedmiot
zamówienia i jego wartośó.

2. W przypadku gdy nie jest wymagane prawem uzyskanie pozwolenia na budowę
Zamauńający moŻe również ogłosić przetarg, gdy nie posiada dokumentacji, ale określi
szczegółowo parametry technologiczne, techniczne, jakościowe, zakres robót i ich wartość.

3. Przedmiot zamówienia okręśla się za pomocą obiektywnych cech technicznych
i jakościowych przy ptzestrzeganiu polskich norm lub klasyfikacji, a w odniesieniu do robót
budowlanych (realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę) dokumentacji
projektowej.
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1. oferty naleŻy składaó w terminie i miejscu określonym w SIWZ.
2. Treść ofeńy i jej forma okręślona ptzęz Zamawiającego w SIWZ powinna być

zachow ana pr zęZ Wykonawcę
3. ofertę naleŻy złoŻyÓ w zamkniętej kopercie, którą należy opisaó nazwąWykonawcy

oraz tytułem postępowania, którego ono dotyczy.



4. oferty naIeży składać zgodnie z tteścią ogłoszenia - podlegają one obowiązkowej
rej e stracj i w dzi enni ku kore sponde ncji Zamawiaj ąc e go.

5. ZłoŻone oferty do chwili ich otwarcia w dniu przetargu winny być zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

6. WykonawcamoŻeptzedWznaczonym terminem składania ofert zmienić,lub wycofać
swojąofertę'

'7. ZłoŻonę oferty nie podlegajązwrotowi bezwzględu na wynik przetargu.
8. oferty zloŻone po ustalonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez

otwierania.
9. Wycofanie oferty ptzedterminem składania ofert nie powoduje utraty wadium.
10. Kazdy Wykonawca moŻe złożyćjednąofertę.
lL Zanawiający może dopuścić możliwośó złoŻenia oferty częściowej, jeŻeli przedmiot

zamówienia j est podzielny.

$2s

1. oferent jest zwięany ofertą 30 dni. Bieg terminutozpoczyna się od daty rozstrzygnięcia\-
przetargu.
2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarnawiający moŻe zwróciÓ się do
wykonawców o wydłużenie terminuzwiązania ofertąo kolejne 30 dni.
3. Brak zgody Wykonawcy na wydłuzenie terminu zviryania ofertą nie powoduje utraty
wadium.

Wadium i zab ezpieczenie naleĘte go wykon ania um owy

$26

1. Zarnawiający Żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokoŚci nie większej niż
30ń w arto ści zamówienia.

2. Wadium moze byó wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu.
b) poręczeniach banko}vych.

.!, c) gwarancjach bankowych.
d) gwarancj ach ubezpieczeniowych.

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
ZarnawiĄącego wskazany w SIWZ
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1. Zartawiający Zwracawadium w terminie do 7 dni, jeŻelri:

1) upłynął tęrmin związaniaofertą
2) zawarto rrmowę i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
3) pr zetar g zo stał unieważni ony ;

4) Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
5) Wykonaw ca został wykluczony z postępowania;
6) oferta Wykonawcy została odrzucona.

2. ZamawiĄący zwraca wadium bez odsętek, a koszty prowizji bankowych ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca, którego ofęrta zostila wybrana traci wadium na rzecz ZanawiĄącego
w przypadku, gdy:
1 ) odmówił podpisania umowy na warunkach określony ch przez Zamawiaj ącego ;
2) odmówił wniesieni a zabezpieczenia nalęŻytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe zprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
4) przedstawił w swojej ofercie nieprawdziwe dane.

$2e

Utrata wadium następuje równiez w przypadku wycofania oferty po terminie składania ofert.
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1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowięarry jest wnieść zabezpieczenie

, naleŻytego wykonania umowy . Wysokośó zabezpieczenia określona będzie w SIWZ.\/ 2. Zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy moŻebyó wnoszone w formach
określonych w $ 26 niniejszego regulaminu.

3. Wadium wniesione w pieniądzuprzęz Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
może być zaliczonę przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia na|ęŻytego
wykonania umowy.

4. Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zanawiający zwraca wTaz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zarrlawiającypozostawia30Yo wartości zabezpieczeniana zabezpieczenięrcszczeńz
tytufurękojmi zawady i gwarancji.

Rozdział II

PRZEPRoWADZENIE PosTĘPowANIA PRZETARGoWEGo

Postępowanie przetargowe

$31

W przetargu mogą bra ć, udziaŁ Wykonawc y, którzy :

1) posiadajązarejestrowanądziałalność gospodarcząktórej zakres odpowiada przedmiotowi
zamówienia;
2) posiadająuprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynnoŚci niezbędnych do
wykonania zamówienia;
3) posiadająniezbędnąwiedzę i doświadczęnie oraz potencjał techniczny atakże dysponują
osobami zdolnymi do wykonan ia zarrtówienia;
4) znajdująsię w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapevłniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podle gaj ą wykluczeniu z po stępow ania pr zetargowe go.
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l. Zubiegania się o udzielenię zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich pięciu latvłyrządzili szkodę
ZanawiĄącemu, nie wykonując zamówienia' lub wykonując go wadliwie.
2) Wykonawców, w stosunku do których wszczęto postępowanię likwidacyjne lub
upadłościowe;
3) Wykonawców, którzy złoŻyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
przetargu;
4) Wykonawców, którzy nie spełniająwarunków udziałuw ptzetatgu zgodnie z $ 31
pkt.l- 4.

2. ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
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Zarrtawiający o drzuca ofertę, jeŻeli:

' l) oferta nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu;v 
2) ofertanie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymagań SIWZ lub zaproszenia do
składania ofert;
3)jest nieczylelna;
4) zostałazłoŻonaprzezWykonawcę wykluczonego zprzetargu lub niezaproszonego do
składania ofert;
5) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki w tekście oferty,
6) Wykonawca nie udzieli Żądanego przez Spółdzielnie wyjaśnieniadotyczącego zloŻonĄ
oferty w wznalzonym terminię.
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Wykonawcy nie przysługuje Żadne roszczenie zt7,tlilu odrzucenia oferty.

s3s

o odrzuceniu oferty Zamawiający informuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił nie później
'v' niŻw ciąu7 dni od dniarozstrzygnięcia przetargu.
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Postępowanie przetargowe unieważnia się, jeŻeli:
1 ) nie złożono Żadnej oferty;
2) nie zŁożono Żadnej waŻnej oferty;
3) wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni lub wszystkie oferty zostały odrzucone;
4) cena najkorzystniejszej oferty przev,ryŻszakwotę, ktorąZamawiający zamięrzil
przeznaczyó na sfi nansowanie zamówienia;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, Że prowadzenie postępowania
przetargowego lub wykonania przedmiotu zamówienianieleŻy w interesie Spółdzielni, azego
nie można było wcześniej przewidzieć,;
6) postępowanie obarczone jest wadąuniemożliwiającązawatcie ważnej umowy w sprawie
zamówi eni a pr zetat gowe go.

s37



1. Wykonawcy nie przysługuje Żadne roszczenie zĘfiilu unieważnietiaptzetarglJ otaz
z$liluodstąpieniaodprzetarguptzezZamawiającego.

2. Zamawiający informuje oferentów o unieważnieniu przetargu. Przedmiotowa
informacja nie wymaga uzasadnienia.
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Zarnawiający przechowuje wszystkie oferty, które zostały zŁoŻone w trakcie przeprowadzania
przetargu oraz dokumentację przeprowadzenia przetargu przez okres co najmniej 3 lat od
zakoirczenia postępowania. Przez zakoftczęnie postępowania rozumie się datę zatwierdzenia
przez Zarząd protokołu Komisj i Przetargowej.

ocena ofert. Wybór oferenta.

s3e
\-/ 

1 . Podstawowym warunkiem i kryterium oceny ofert jest cena zawykonanie przedmiotu
zamówienia.

2. Dodatkowe warunki i kryteria oceny ofert określa SIWZ po zatwierdzeniu przez
Zarząd Spółdzielni w uzgodnieniu z RadąNadzorczą.

3. Kryteria i waruŃi oceny nie podlegĄą zmianie w toku danego postępowania
przetargowego.

$40

1. W miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu i SIWZ odbywa się otwarcie
ofert /część javłnal, z którego sporządza się protokół. oforenci mogą być obecni
w trakcie jawnej części przetargu.

Ż. W części jawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują
l) stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertam|'
2) otwarcie kopert;
3) odczytanie ofert i podanie do wiadomości z kaŻdej z nich jedynie nazvły i adresu

\/ oferenta oraz wysokości oferowanej ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz
terminu płatności.

3. Komisja przetargowa moŻe zwróció się do oferentów, których oferty otwarto z
Żądaniem wyj aŚni eni a tre ści zło żonej o ferty.

4. Komisja przetargowa moŻe węzwać oferentów, którzy w odpowiednim tęrminię nie
zhoŻyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub którzy złoŻyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w Wznaczonym terminie.

5. W części niejawnej przetatgu czynności Komisji Przetargowej obejmują
1) sprawdzenie zgodności ofert z podanymi warunkami i wymogami zawartymi w
SIWZ;
2) przeprowadzenie analizy złoŻonych ofęrt i wybranie najkorzystniejszej oferty z
uwzględnieniem krytęriów podanych w SIWZ;
3) spisanie protokołu ze swojej dziaŁalności i jego podpisanie;
4) wpisanie do protokófu ewęntualnychzastrzeżeń człotlków Komisji'
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JeŻeli nie mozna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złoŻone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŻyli oferty
z tą saną ceną do zło Żenia w w znaczo nym termini e o fert do datkowych.
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W przypadku odstąlienia od zau,arcia umowy przez wybranego w przetargu Wykonawcę lub
zerwania umowy ptzez Wykonawcę może być zawarta umowa z Wykonawcą którego oferta
byłanajkorzystniejszą z pozostałych wuŻnych ofert złoŻonych w przetargu.
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1. o wyniku przetargu Zanavńąący zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy
złoŻyli oferty.

2. Zarnawiający zawiadania Wykonawcę o wyborze jego oferty oraz o terminie
i warunkach zawarcia umowy.

Rozdział III

TRYBY aDZIEL ANIA ZAMoWIEŃ

P rzetar g nieo graniczony
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1 . Przetar g nieo graniczony j est podstawowym Ębem udzielarria zamówień.
2. W ptzetargu nieograniczonym mogąbrać udział wszyscy zainteresowani Wykonawcy'

którzy spełniaj ą wymagania niniej szego Regulaminu oraz SIW Z.
3. Minimalny termin składania ofert w przetatgunieograniczonym wynosi 14 dni.
4. Przetargjest waŻny, jeŻeli Komisja Przetargowa stwierdzi, iz wpłynęła co najmniej

jedna ważna oferta spełniająca wymagania SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu oraz
gdy postępowanie przetargowe nie zostało uniewaznione.

5. Niedopuszczalne jest prowadzęnie negocjacji między ZarnawiĄącym a Wykonawcą
dotyczących złoŻonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treŚci oferty,
w tym zwłaszcza zmiany ceny, z wyjątkiem sytuacji okreŚlonych w $ 40 ust 3 i 4, oraz

$ 41.

Zapytania o cenę
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1. Zapytanie o cenę to tryb zamówienia, w którym Zamawiający kieruje py.tanie o cenę
do wybranychprzez siebię Wykonawców i zapraszaich do składania ofert.

2. Tryb przetargu w formie zapytaniao cenę moŻe byó zastosowany' gdy zachodzi jedna
z następuj ących okoliczności :
1) wartość przedmiotu zamówienia usług i robót budowlanych, oraz konserwacyjnych



nie przekracza kwoty 100.000,00 zł;
2) przeptowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało
unieważnione ze względu na to,iŻnie zostały złożone Żadne oferty lub wszystkie
oferty zostały odrzucone.

3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę' zapraszając do
składania ofert taką liczbę oferentów, ( nie mniej niż 5) która zapewnia konkurencję
oraz wybór najkorzystniejszej oferty

4. Zaproszenie do składania ofert za'wieta, co najmniej:
1) określenie i opis przedmiotu zarnówierua;
2) termin wykonania zamówienia;
3) wskazanie miejsca i terminu składania ofert;
4) projekt umowy;
5 ) wymagania doty czące zabezpieczenia naleŻyte go wykonania umowy;
6) wymagania doty czące gwarancj i ;

7) informacje o oświadczeniachi dokumentach, jakie mazawięraÓ oferta dla
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i wazności oferty.

5. W trybie zapytania o cenę niewymagane jest wadium.v 6. KaŻdy z oferentów moŻe zaproponować tylko jednącenę i nie może jej zmienió. Nie
prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.

7. Zapytanie o cenę jest trybem, w którym Zamawiający przy wyborze ofert kieruje się
tylko ceną.

Zamówienie z wolnej ręki
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1. Zamóvnęnie z wolnej ręki, to tryb udzielaniazamówienia, w którym Zamawiający
udziela zamówienia tylko jednemu Wykonawcy.

2. Zanawiający moŻeudzielić, zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy' gdy zachodzi
j edna z następuj ących okoliczności :
l) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikaj ącąz przyczynleŻących po stronie
Zamawiającego' której nie mógł on przewidzieć,v,ymagane jest natychmiastowe

\/ wykonanie zamówienia]'
2) zptzyczyn technicznych lub ze względufia szczegolny rodzaj robót budowlanych,
dostaw lub usług, mogąbyó one wykonane tylko przez jednego Wykonawcę;
3) udziela się temu Samemu Wykonawcy zamowień dodatkowych, nie
przel<raczających łącznie 50 oń zarnówienia podstawowego, których wykonanie stało
się konieczne na skutek sytuacji, których nie mozna było wcześniej przewidzieć, oraz
gdy zptzyczyntechnicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie moŹna
oddzielić od zamówienia objętego przetargiem.
4) zawieruna jest umowanaptzeprowadzenie badań, opinii technicznych, ekspertyz,
standardowych proj ektów lub dokumentacj i;
5) przeprowadzone kolejno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego i zapytania o cenę nie przyniosły rozstrzygnięcia i wyboru
Wykonawcy;
6) z|ecane jest wykonanie usług, prac konserwacyjnych lub prac remontowych o
wartości do 5.000,00 zł.



l.

Rozdział IV

PosTANowIENIA KoŃCowE
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Wszyscy pracownicy SM Ropczyce uczestniczący w przygotowaniu i sporządzaniu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w szczegóLności przy ustalaniu
wartości zamówieni a, zobowiązani są do zachowania poufności posiadanych
informacj i pod rygorem odpowiedzialności karnej .

Zamawiający nie moŻę ujawnió informacji, których ujawnienie narusza interesy
handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są twórcze prace projektowe, wybór
najkorzystniej szej oferty może byc poprzedzony konkursem.
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Wszystkie czynności zlitązane z przeprowadzeniem przetargu odbywają się w siedzibie
Zarządu Spółdzielni.
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Regulamin nie przewiduje rozpatrywania protestów i odwołań oferentów. Wszystkie decyzje
Zamawiaj ące go są ostat ecznę.
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Regulamin wchodzi w życie z dniem I9-0I-20I2r. na podstawie uchwały nr 4l}llŻPtady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach z dnia 19 -0l -20 I2r.

Radca Prawny
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