
Znak D.010.18 .2017

ZAR.Z4DZLNIE Nr l8/2017

DYRIIKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWIiGO

z dnia 26.09.2017 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamr6wiei publicznych

$ 1.

Na podstawie ustawy ,,Prawo Zam6wiefi Publicznych" wprowadza sig regulamin

udzielania zam6wieri publicznych .

$2.

Regulamin obowi4zuj e od dnia zatwierdzenia tj. 26.09.20 17 r.

$3.

Traci moc zarz4dzenie dyrektora OPN w sprawie regulaminu zam6wieri publicznych z dnia

28 .07 .2006 r . nr 21 /2006 .

DYREKTOR
Ojco*!kiG8o Prrkr Narcdowego

(. Cl,r'*o$ -
ng ini. To,nnsz AieratOtrzymujq:

1. DNE
2. DOZP
3.F
4. IR
5.P
6, RP

7. SP





REGULAMIN
UDZIELANIA ZAITOWTBN PUBLICZNYCH

w Ojcowskim Parku Narodowym

podstawa prawna: ustcwa z 29 slyczniq 2004 r. ,,Prowo zam,wiert publicznych" (tel$tjednow Dz. u. z 2017 r.,
poz. 1579, z piin. zm.)

Niniejszy regulamin okre3la procedurg udzielania zam6wieri publicznych przez Ojcowski Park
Narodowy realizowanych w formie dostaw, uslug oraz rob6t budowlanych.

Z uwagi na wymogi formalne precyzowane zar6wno przez obowi4zuj4ce przepisy prawa, jak i
instltucje udzielaj4ce wsparcia finansowego (w formie dotacji, po2yczek) miEdzy innymi takiejak:

o Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
c Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
o Fundusz LeSny,
o Centrum Koordynacji Projekt6w Srodowiskowych w Warszawie

opisane w niniejszym regulaminie zasady realizowanych zam6wieri, zaleaq od, szacunkowej wartosci
zam6wienia iilub wymagari instytucji udzielaj4cej wsparcia finansowego. I tak dla zam6wie6 o
wartoici szacunkowej powy2ej 30 000 euro netto - stosuje sig przepisy ustawy z
29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamriwiefi publicznych" (tekst jednolity Dz. lJ. z 2017 r., poz. 1579, z
p62n.zm.) - okreSlanej w dalszej czgSci skr6tem PZP oraz w formie doprecyzowania/uzupelnienia
$l - $3, $6 niniejszego regulaminu. Z kolei w przypadku zam6wieri publicznych o szacunkowej
kwocie realizacji do 30 000 euro netto stosowane s4 zapisy Sl, $4 - $5.
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ZASADY OGOLNE

$1.

l. Og6lny nadz6r nad udzielaniem zam6wieri publicznych w postqpowaniach prowadzonych przez

kom6rki organizacy.lne O.lcowskiego Parku Narodowsgo (okre5lanego w dalszej cz96ci skr6tem

OPN), sprawuje dyrektor OPN.

2. Do skladania wniosk6w o udzielenie zam6wieii publicznych uprawnieni s4 kierownicy kom6rek

organizacyjnych Ojcowskiego P.N.

3. Zam6w\enia publiczne o szacunkowej kwocie netto powyzej 30 000 euror s4 udzielane w trybie
postgpowari przetargowych okreslonych w dziale 1l rozdz. 3 PZP. Podstawowym trybem

zam6wie6 jest przetarg nieograniczony.

4. Zambwienia publiczne o szacunkowej kwocie netto niZszej lub r6wnej 30 000 euro udzielane s4

w oparciu o niniejszy regulamin.

5. Decyzjg o sposobie realizacji zam6wienia publicznego podejmuje Dyrektor OPN - w oparciu o

przepisy PZP na pisemny wniosek osoby odpowiadajAcej merltoryc znie za rcalizacjg danego

zam6wienia.

6. W celu przeprowadzenia postgpowari o udzielenie zam6wienia publicznego w oparciu o przepisy
PZP, Dyrektor OPN powoluje stal4 3 osobow4 Komisjg Przetargowq (okreSlan4 w dalszej czgsci

skrbtem kamisja), w sklad kt6rej wchodzi:

. przewodnicz4cy lamisji - kierownik dzialulzespolu prowadz4cego merltorycznie zadanie

zwi4zane z udzielanym zam6wieniem,
. sekretarz - pracownik prowadz4cy merytorycznie zadanie zwiqzane z udzielanym

zam6wieniem,
. czlonek - przedstawiciel Zespolu Ekonomicznego.

W przypadku nieobecno6ci jednej z ww. os6b, pozytywnego o5wiadczenia zloZonego przez

czlonka komisji w trybie art. 17 PZP lub kiedy jej przewodnicz4cy jest jednoczednie osobq
prowadz4c4 merytorycznie zadanie objgte zam6wieniem publicznym oraz w przypadku
wykonywania uslugi przeprowadzania procedury przetargowej przez osoby z poza etatowych
pracownik6w OPN powotywany jest doraZnie inny sklad ww. komisii - w celu przygotowania i
przeprowadzenia okreSlonego postgpowania.
Przy udzielaniu zam6wieri specjalistycznych, do prac w komisji moie by1 powolany na

podstawie pisemnej decyzji dyrektora OPN rzeczoznawca - biegly z danej dziedziny.

7. Zasady pracy komisji oraz jej sktad okredla stosowny regulamin (zal4cznik nr 1 do niniejszego
regulaminu pn. ,,Regulamin pracy Komisji Przetorgowej w OPITP' z dnia 11.09.2017 t.).

8. Ojcowski Park Narodowy jako zamawiajqcy moZe wsp6lnie z innym podmiotem/podmiotami
przeprowadzi6 postgpowanie i udzieli6 zam6wienia - stosuj4c przepisy art. 16 PZP.

I 
przeliczenie wartosci szaaunkowej zam6wienia ze zl na euro nastgpuje przy zastosowaniu przelicznika okreslonego w aktualnym na

dziei rozpoczgcia procedury przetargowej rozporz4dzeniu Prezesa Rady Minislrdw. Informacja o aktualnym ptzeliczniku jest

dostQpna na stronie internetowej Urzqdu Zamdwiei Publicznych.
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9. Postgpowania o udzielenie zam6wienia musz4 byd prowadzone z zachowaniem nastgpujqcych
zasad:

a) konkurencyjno5ci, a wigc r6wnego traktowania wykonawc6w poprzez:

o upublicznianie ogloszeri o prowadzonym postgpowaniu,
r, zakaz dyskryminacji wykonawc6w,
o okreilanie wykonawcom jednakowych wymaga6 merytorycznych, formulowanych jako

warunki i kryteria oceny ofert oraz wymaga{ formalno - prawnych (dot. miedzy innymi
warunk6w udzialu w prowadzonym postgpowaniu),

c zapewnienie wykonawcom jednakowego dostEpu do tych samych informacj i;
c dokonlrvanie opisu przedmiotu zamdwienia w spos6b obiektywny i jednoznaczny na

zasadach okre6lonych w art.29,30 i 3l PZP,
o okreilanie odpowiednich do przedmiotu zam6wienia wymagari dla wykonawc6w,

pozwalajqcych wszystkim, kt6rzy s4 w stanie nale?ycie wykona6 zam6wienie, ubiegai
siq o to zam6wienie.

o zaproszenie do postgpowania takiej liczby wykonawc6w, kt6ra zapewni wyb6r
najkorzystniej szej oferty, konkurencj g i sprawny przebieg postgpowan ia,

o odrzucenie oferty wykonawc6w nieuczciwie konkuru_j4cych;

b) przejrzysto5c i postgpowania przez:

o dokonlvuanie opisu przedmiotu zam6wienia w spos6b obiektywny i jednoznaczny,
o zagwarantowanie jawnodci postgpowania,
o zachowanie pisemnej formy postgpowania, jezeli wymaga tego ustawa PZP,
o obiekt)'t/vizm przy rozpatrywaniu ofert, jednoznaczne okreSlenie warunk6w udzialu w

postgpowaniu oraz przekazanie wykonawcom opisu kryteri6w i sposob6w
dokonywania oceny ofert,

a zakaz swobodnego uniewa2nienia postgpowania z wyl1czeniem przypadk6w
wymienionych w PZP, wynikaj 4cych z naruszefi treSci um6w z dotuj4cymi oraz
przepisach obowi4zujqcego prawa:

c) Zamawiaj4cy nie moZe w celu uniknigcia stosowania przepis6w ustawy zaniZae wartoSci
zam6wienia lub wybierai sposobu obliczania wartodci zam6wienia.
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l.

2.

3.

ZAMOWIENIA O WARTOSCI SZACUNKOWEJ

powyiej 30 000 € netto

POST4POWANIE PRZETARGOWE

s2.

Za wyj4tkiem przypadk6w okreSlonych w ust. 2, przygotowanie postQpowania przetargowego

(okreSlanego w dalszej czESci skr6tem postgpowanie) wraz z peln1 dokumentacj4 (w sklad kt6rej
wchodzi opracowanie wniosku, specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz
przygotowanie/uzyskanie ewentualnych zalqcznik6w - w tym szczeg6lowego opisu przedmiotu
zam6wienia, kosztorys6w inwestorskich i przedmiaru rob6t) jest prowadzone ptzez sekretarza

komisii - osobg prowadz?c4 merytorycznie zadanie zwiqzane z udzielanym zam6wieniem
publicznym. Od strony lormalnej za zgodnoii przygotowanego postgpowania oraz ww.
dokumentacji z przepisami PZP, a lakle z aktami wykonawczymi do tej ustawy odpowiada
przew odnicz cy lam isj i.

W postgpowaniach rcalizowanych w ramach projekt6w dofinansowywan ych ze 2t6det

zewngtrznych, pochodz4cych z Unii Europejskiej, r62nego rodzaju fundacji. NFOSiGW, CKPS,
etc. dopuszcza sig kompleksowe przeprowadzenie postgpowania przetargowego w tym
wykonanie pelnej dokumentacji przetargowej (okreSlonej w ust. l) w ramach odplatnego zlecenia

realizowanego przez podmioty zewngtrzne na podstawie uprzednio zawartei umowy cpvilno -
prawnej w wyniku przeprowadzenia konkurencyjnej procedury wyboru (np. w oparciu o

zapytanie cenowe/rozeznanie rynku).

W celu udokumentowania postgpowania wyslanie wszelkich dokument6w do potencjalnych
wykonawc6w iest odnotowywane w dzienniku podawczym o96lnym. Natomiast wplyw ofert na

okreslone postgpowanie oraz \ch przekazanie komisji jest odnotowane w oddzielnym dzienniku
podawczym. Oba dzienniki s4 prowadzone przez sekretariat OPN.

Podstawow4 formq upubliczniania ogloszef o wszczgciu postgpowania iest ich zamieszczenie w
Biuletynie Zam6wieh Publicznych lub Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej (zgodnie z
uregulowaniami wynikaj4cymi bezpoSrednio z art. i I ust. I PZP). Ponadto ogloszenia mog4 byd

dodatkowo zamieszczone w inny spos6b, zgodnie z treSci4 art. 11 ust.TcPZP.

Komisja oraz osoby wykonuj4ce czynnoSci w postgpowaniu w imieniu Ojcowskiego P.N.

niezwlocznie po publicznym otwarciu zlolonych ofert, s4 zobligowane do skladania o$wiadczefi

zgodnych z art. 17 PZP . W przypadku zlolenia pozytywnego o6wiadczenia osoba taka nie moZe

bra6 udzialu w pracach komisji, a na jej miejsce powolywana jest inna osoba do czasu

rozstrzygn iqcia tego postgpowania.

4.

5.
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6. Oferty wplywajqce na ogloszone postgpowonie do sekretariatu OpN, nie mogq by6 otwierane
przed terminem publicznego otwarcia ofert oke$lonym w specyfikacji istotnych warunkach
zam6wienia (okre5lanej w dalszej czgdci skr6tem srwz) lub w ogloszeniu o zam6wieniu.
Na oryginalnie zamknigtych ofertach skladanych w miejscu okredlonym w srwz (w sekretariacie
OPN) stawiana jest pieczgi z dat4 wply,wu wraz z odnotow an4 godz. jej zlo2enia. Oferty takie
przechowuje sig w sekretariacie do czasu rczpoczgcia czgici jawnej postgpowania.

7. Kuzde stwierdzenie naruszenia oryginalnego zamkniEcia oferty winno by6 odnotowane
protokolarnie, z jednoczesnym powiadomieniem dyrektora OPN.

8. Przed terminem publicznego otwarcia ofet (ale jednoczednie po uplywie terminu ich skladania),
wszystkie oryginalnie zamknigte ofefiy sA przekazywane przewodnicz4cem u komisji za
potwierdzeniem odbioru.

9. Komisja dokonuje wszelkich czynno(ci formalno - prawnych wynikajqcych z uregulowaf PZp,
w tym oceng zlo2onych ofert, w celu wybrania najkorzystniej szej z nich w oparciu o kryteria
okreilone w slwz.

10. Praca komisji kohczy sig sporz4dzeniem pisemnego protokolu, w kt6rym zostaje wskazana
propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty lub zawarty wniosek o uniewaZnienie
prowadzonego poslgpowania. Protok6l ten jest zatwierdzany przez dyreklora OPN. Jego
zatwierdzenie jest formaln4 podstawq do ogloszenia wynik6w postEpowania (w tym do
pisemnego poinformowania wykonawc6w bior4cych udzial w postgpowaniu o wynikach
przetargu) oraz do ewentualnego podpisania umowy z wybranym do realizacji przedmiotowego
zadania wykonawcq.

I 1. Na stronie intemetowej ojcowskiego P.N. umieszcza sig ogloszenie o rozpoczgciu postgpowania
przetargowego, siwz (wraz z zal4cznikami), pytania od wykonawc6w, udzielone na nie
odpowiedzi oraz ogloszenie o wyniku postgpowania. Informacje te pozostaj4 na tej stronie przez
caly rok kalendarzowy w kt6rym postgpowanie zostalo przeprowadzone. Po tym czasie mogq
zostad usunigte lub pozosta6 na stronie w formie elektronicznego archiwum z danego roku.

PIIZYGO'I'OWANIB POSTEPOWANIA

l.

$3.

Wniosek o wszczEcie postgpowanio, ogloszenie o zam6wieniu, siwz (zawieraj4c4 co najmniej
tredci zawarte w art. 36 ust. I PZP) z ewentualnymi zal4cznikami oraz protok6l z
przeprowadzone go postgpowania zawierajqcy w formie zalqcznik6w dokumentacjg dotyczqcq
wykonywanych przez ktmisjg czynno6ci oraz ogloszenie o rozstrzygnigciu/uniewaZnieniu
postgpowanio, przygotowuje jej sekretarz - w konsultacji z przewodnicz4cym. W przypadku
indywidualnej oceny olert ocena takajest sporz4dzana przez ka2dego z czlonkow komisji.

Srwz jest podpisyrvana przez sporzqdzaj4cego, a wigc sekretarza komisji, a nastgpnie paralowana
przez przewodnicz4cego komisji i/lub prawnika wykonujqcego pracgiuslugg na rzecz OpN (kt6ry
w ten spos6b stwierdza zgodnoSi jej treSci z przepisami PZP), a nastgpnie jest zatwierdzana
przez dyrektora OPN.
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-J. W udzielaniu zam6wiei na roboty budowlane podstaw4 do oszacowania wartodci zam6wienia,

.jest kosztorys inwestorski, kt6ry staje sig integraln4 cz96ci4 dokumentacji przetatgowej. Zgodnie
z art.35 PZP oszacowanie wartodci zam6wienia dla prac budowlanych mo2e nast4pi6 nie

wcze5niej niL na 6 miesigcy przed dniem wszczgcia zam6wienia. Tym samym okres

sporz4dzenia kosztorysu inwestorskiego musi uwzglgdniai ten wym6g.

Ogloszenie o zam6wieniu publicznym jest umieszczane (w kolejno6ci) w Biuletynie Zam6wieh
Publicznych i Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, a nastgpnie na stronie internetowej
Ojcowskiego P.N. i tablicy ogloszef w dyrekcji OPN.

Rozpatrzenie otrzymanych oferl i wybranie najkorzystniejszej z nich, nastgpuje na niejawnym
posiedzeniu komisii. Prolok6l z tego posiedzenia wraz z kompletem dokumentacji powstaj4cej

podczas oceny zlolonych ofert, podpisany przez jel czlonk6w, jest zatwietdzany przez dyrektora
OPN.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP dokumentacja z przeprowadzonego postgpow*nia winna by6
przechowywana przez okres 4 lat od daty zakohczenia procedury przetargowej, w spos6b

gwarantuj4cy jej nienaruszalno6i. Dokumentacj a ta zostaie przekazana do archiwum OPN po

2latach (rozliczanym w okresie kalendarzowym) liczqc od roku w kt6rym postepowanie zostalo

przeprowadzone. Do tego czasu jest przechowywana przez pracownika, kt6ry merytorycznie
prowadzi sprawy zwi4zane z rcalizacj4 ustawy PZP. Jeleli czas trwania umowy przektacza

4 lata, zamawiajqcy przechowuje umowg przez caly czas jej trwania.

Zgodnie z postanowieniem art. 98 PZP Zamawiaj4cy ma obowi4zek przeslai elektronicznie
(bezpoSrednio poprzez portal internetowy Urzgdu Zam6wieri Publicznych) roczne sprawozdanie

z udzielonych zam6wieri pubticznych. Za prawidlow4 realizacjg tego obowi4zku odpowiada
sekretariat OPN.

4.

5.

6.

7.
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ZAMOWTENIA O WARTOSCI SZACUNKOWE.I

poni2ej 30 000 € netto realizowane w ramach Srodk6w pochodzqcych

z UNII EUROPEJSKIEJ

s4.

1. Zam6wienia (dostawy, uslugi i roboty budowlane), kt6rych wartosi szacunkowa zawarta jest w
przedziale zamknigtym f2 000 zl netto; 30 000 euro netto2], s4 dokonywane na podstawie
procedury rozeznania rynku wg zasad okredlonych przez dotuj4cego oraz okre6lonych niniejszym
regulaminem,

' 2, Udzielanie zam6wieri jest wykonyrvane w oparciu o przeprowadzenie procedury rozeznania
rynku gwarantuj4cej oszczgdno6i i celowodi wydatkowania 5rodk6w. Procadura ta powinna, a w
przypadku zam6wieri o wartoSci przekraczajqcej 50 000 zl netto musi uwzglgdniai, zasadE:

a) uczciwej konkurencyjno5ci, a wiEc r6wnego traktowania wykonawc6w poprzez:

c zakaz dyskryminacji wykonawc6w,
.r ustalanie jednakowych dla wykonawc6w wymagad merytorycznych, lormulowanych jako

warunki realizacji zam6wienia, kryteria oceny ofeft oraz wymagania formalno * prawne
wobec wykonawcy (dot. migdzy innymi warunk6w udzialu w prowadzonym
postgpowaniu),

o zapewnienie wykonawcom jednakowego dostgpu do tych samych informacji;
o okreSlanie odpowiednich/proporcjonalnych do przedmiotu zam6wienia wymagan dla

wykonawc6w, pozwalaj4cych wszystkim, kt6rzy sq w stanie nale|yc\e wykonai
zam6wienie, ubiegad sig to zam6wienie,

o zaproszenie do postgpowania takiej liczby wykonawc6w, kt6ra zapewni wyb6r
najkorzystniej szej oferty, uczciw4 konkurencjg i sprawny przebieg postgpowania,

o wykluczenie wykonawc6w nieuczciwie konkuruj4cych;
c wyb6r najkorzystniejszej oferty w oparciu o okreSlone uprzednio kryteria oceny ofert,
o okeSlenie takich kryteri6w oceny ofert, kt6rych zastosowanie nie zawgha uczciwej

konkurencji poprzez okreSlanie wymaga6 przewylszaj4cych potrzeby niezbgdne do
osi4gnigcia wszystkich cel6w projektu, prowadzqc do dyskryminacji potencjalnych
wykonawc6w zam6wienia,

2 vide przypis nr I
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b) przejrzystosci postgpowania przez:

,, dokonywanie opisu przedmiotu zam6wienia w spos6b obieklywny i jednoznaczny,

o zagwarantowanie jawnosci postgpowania,

o zachowanie pisemnej formy postgpowania, je2eli wymagajq tego przepisy prawa lub

dotuj4cy,
o jednoznaczne okre6lenie warunk6w udzialu w postqpowaniu

wykonawcom opisu kryteri6w i sposob6w dokonywania oceny ofefi,
,, sporz4dzenie protokolu z przeprowadzornej procedury zawieraj4cego

oraz przekazanie

w swej tre5ci co

naJmnrej:

-) informacjg o sposobie upublicznienia zapytania oferlowego,
-+ zestawienie zlolonych ofeft wraz z datq ich zloLenia,
-) informacje o spelnieniu warunk6w udziafu w postqpowaniu przez wykonawc6w -

jeSli takowe zostaly sprecyzowane w ogloszeniu,

-) informacje o kyteriach oceny ofert i przypisanym im wagach na podstawie kt6rych
dokonywany byl wyb6r najkorzystniejszej oferty,

-t wskazanie najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem,

-+ datg sporzqdzenia protokolu i podpis osoby upowa2nionej dojego zatwierdzenia,

-) zal4czniki: wydruk potwierdzajqcy zamieszczenie ogloszenia na stronie internetowej
OPN, zlo2one oferty oraz oiwiadczenia os6b wykonuj4cych jakiekolwiek czynno3ci

w przeprowadzanej procedurze o bezstronno6ci wobec wykonawc6w uczestniczqcych

w postgpowaniu,

c) zakazu zaniLania wartoSci szacunkowej zam6wienia w celu uniknigcia stosowania przepis6w

niniejszego regulaminu,

d) upublicznienia ogloszef o prowadzonym postgpowaniu (okredlanych w dalszej czgSci skr6tem

ogloszenie) w bazie konkurencyjno6ci na stronie intemetowej ministra wlaSciwego ds. rozwoju
regionalnego:

https://bazakonkrrrencyj nosci.gov'pl/

oraz na stronie intemetowej Ojcowskiego P.N. Ogloszenie w swej tre6ci musi zawiera6:

o opis przedmiotu zam6wienia okedlony w spos6b obiektywny i jednoznaczny,

o kyteria ceny ofett,

o termin skladania ofert, kt6ry nie moZe byi k6tszy niL 7 dni kalendarzowych w
przypadku dostaw i uslug oraz 14 dni w przypadku rob6t budowlanych - licz4c od daty

zamieszczenia ogloszenio. Termin ten liczony jest wg zasad wynikaj4cych z art. 110 *
l16 ustawy z dnia 23.04.1964 r. ,,Kodeks cywilny" (tekst jedn. Dz.U.22016 r. poz.

380),

,, informacje o moZliwej zmianie postanowieri zawartej umowy poprzez wskazanie

przeslanek, zakresu i warunk6w zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach
programowych lub umowie o dofinansowanie. W przypadku gdy dotuj4cy nie okreSli

wymagari nale2y odpowiednio stosowad art. 144 ustawy PZP.
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)_ Zasady udzielania zam6wieri do wysokosci 30 000 euro netto sa uzaleznione od szacunkowej
warto$ci zam6wienia. Szacowanie wartodci zam6wienia nastgpuje z nale|>44 staranno$ci4 w
oparciu o ceny rynkowe z uwzglqdnieniem zam6wieri uzupelniaj4cych. Zabroniony.iest oodzial
zam6wienia oublicznego w celu obnizenia jego warto5ci szacunkowej, a tym samym unikania
przeprowadzania procedury przetargowej lub rozeznania rynku. Ustalaj4c wartoSi szacunkow4
zam6wienia osobno dla kazdej z3 grup: dla uslug, dostaw oraz rob6t budowlanych nale2y:

-) tqczyd zam6wienia w sytuacj i kiedy s4 one tozsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

-) l4czyt zamfwienia realizowane w tym samym okresie,

-) bra6 pod uwagg mo2liwoS6 wykonania zam6wienia publicznego przez jednego
wykonawcg,

-) w przypadku udzielania zam6wieri w czgdciach, sumowai wartosci szacunkowe zam6wieti
bgd4cychjego czESciami skladowymi w celu ustalenia ich sumarycznej wartoSci.

Wyr62nia sig 3 grupy wartoSci zam6wief (wafio56 netto):

a) od 2 000 do 20 000 zl (wl4cznie),

b) powy2ej 20 000 do 50 000 zl (wl4cznie),

c) powy2ej 50 000 zl do 30 000 euro (wt4cznie).

ZAMOWIENIA o wARToScI o<t 2 000 zt do 20 000 zl

Udziela.i4c zam6wief o ww. wartodci, zaleca sig stosowai zasadg racjonalnego, efektywnego i
przejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efekt6w poprzez:

r wstgpne oszacowanie rynkowej warto5i zam6wienia,

. uzyskanie wstEpnej akceptacji realizacji przedmiotowego zam6wienia przez gl6wnego
ksiggowego i dyrektora OPN,

. skierowanie do co najmniej dw6ch potencjalnych wykonawc6w zapytania ofertowego (b4dZ
wydrukowanie ze stron intemetowych minimum aktualnych cennik6w co najmniej dw6ch
wykonawc6w),

. wybranie w oparciu o kryteria oceny najkorzystniejszej spoSr6d zloZonych ofert,
sporz4dzenie notatki z przeprowadzonych czynno$ci i przedstawienie .iej do akceptacji
dyrektorowi OPN i gl6wnemu ksiggowemu. Wybrana oferta nie powinna przekraczal
oszacowanej wartoSci rynkowej. W przypadku zlolenia tylko jednej wa2nej oferty
przeprowadzone czynnosci zachowuj4 swoj4 wa2nodi i zloaona oferta moae zosta( uznana za
najkorzystniejsz4, pod warunkiem, 2e ogloszenie o postgpowaniu wczedniej zostaio
zamieszczone na stronie internetowej OPN,

. ogloszenie wynik6w przeprowadzone go rozeznania na stronie internetowej OPN - pod
warunkiem, iz uprzednio umieszczono takZe ogloszenie o wszczgciu takiej procedury,

4.
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r sporzAdzenie projektu umowy przez osobg prowadzqcq merytorycznie realizacig danego

zam6wienia i przedloZenie jej dyrektorowi OPN,

. zgromadzenie kompletnej dokumentacji w ramach przeprowadzone go zapytania ofertowego i
jej przygotowanie do zarchiwizowania (archiwizacja wykonywana przez sekretariat jeSli w
OPN nie.iest zatrudniony archiwista,

. odnotowanie przez osobg prowadz4c4 merytorycznie udzielenie danego zam6wienia
publicznego (na zloZonej przez wykonawcg zam6wienia fakturze) faktu wykonania
rozeznania rynku,
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ZAM6WIENIA o WARTOSCI od 20 000 zl do 50 000 zl

Udzielajqc zam6wief o ww. wartorici, zaleca sig stosowa6 zasadg racjonalnego, efektywnego i
przejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efekt6w poprzez:

. wstgpnie oszacowanie wartosci zam6wienia,

I wystQpienie z pisemnym wnioskiem do dyrektora OPN o wszczgcie procedury w celu
udzielenia danego zam6wienia z uprzednim uzyskaniem pisemnej akceptacji gl6wnego
ksiggowego (na ww. wniosku),

. upublicznienie ogloszenia na stronie internetowej OPN o wszczgciu procedury zawierajqcego
w swej tredci zaproszenie do skladania ofert,

. wybranie w oparciu o kryteria oceny najkorzystniejszej spo(r6d zloZonych ofert,
sporz4dzenie protokolu z przeprowadzonych czynnosci iprzedstawienie go do akceptacji
dyrektorowi OPN,

. upublicznienie ogloszenia na stronie internetowej OPN o wyborze najkorzystniejszej oferty -
po zatwierdzeniu protokolu przez dyrektora OPN,

. sporz4dzenie projektu umowy przez osobg prowadz4c4 merytorycznie realizacjg danego
zam6wienia i przedlo2enie jej dyrektorowi OPN,

. zgromadzenie kompletnej dokumentacji w ramach przeprowadzone go zapytania ofertowego i
jej przygotowanie do zarchiwizowania (archiwizacja wykonywan a przez sekretatiat je6li w
OPN nie jest zatrudniony archiwista,

. odnotowanie przez osobg prowadzqcq merltorycznie udzielenie danego zam6wienia
publicznego (na zloionej przez wykonawcg zam6wienia fakturze) faktu wykonania
rozeznania rynku.

ZAMOWIENTA O WARTOSCI od 50 000 zl do 30 000 euro

Udzielaj1c zam6wieri o ww. waftoSci, nale2y obligatoryjnie stosowad zasadg konkurencyjnodci
(wskazan4 w p. $ 4 ust. 2a niniejszego regulaminu) oraz racjonalnego, efektywnego i

ptzejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efekt6w poprzez stosowanie og6lnych warunk6w realizacji zam6wieri publicznych wskazanych
w aktualnych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (okredlonych w dalszej czgsci
skr6tem wytyczne) oraz zasady okreSlone w p. $ 4 ust. 2b niniejszego regulaminu, a wigc
dotycz4ce:

o szacowania warto6ci zam6wienia,
o opisu przedmiotu zam6wienia,
o termin6wpostgpowania,
o dostgpu wszystkich wykonawc6w do in I'ormacj i zwiqzanej z prowadzonynr

postgpowaniem,
o warunk6w udzialu w prowadzonym postEpowaniu,
o kryeri6w oceny ofert,
o zapis6w umownych dot. naliczaniakar za nienale2yte wykonanie zam6wienia,
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Udzielanie zam6wienia polega na:

r wstgpnym oszacowaniu warto6ci zam6wienia,

. wyst4pienie z pisemnym wnioskiem do dyrektora OPN o wszczEcie procedury w celu

udzielenia danego zam6wienia z uprzednim uzyskaniem pisemnej akceptacji gl6wnego

ksiggowego (na ww. wniosku),

. upublicznieniu ogloszenia o rozpoczgciu ww. procedury, a nastgpnie o jej wyniku na stronie

internetowej OPN oraz w bazie konkurencyjnoSci na stronie internetowej ministra
wlaSciwego ds. rozwoju regionalnego,

. wybraniu w oparciu o kryteria oceny najkorzystniejszej oferty spoSr6d zloZonych ofert,
sporz4dzeniu protokolu z przeptowadzonych czynnodci i przedstawienie go do akceptacj i
dyrektorowi,

. upublicznieniu ogloszenia na stronie internetowej OPN o wyborze najkorzystniejszej oferty -
po zatwierdzeniu protokolu przez dyrektom OPN,

' sporz4dzeniu projektu umowy i przedloZenie go dyrektorowi

. zgromadzenie w jednym pliku sporz4dzonych w ramach wykonywanych czynnodci

dokument6w potwierdzajqcych fakt wyboru wykonawcy poprzez zastosowanie rozeznania
rynku (przygotowanie dokument6w do zarchiwizowania).

5. Zasady og6lne dla wszystkich ww. grup postgpowafi:

a) wyb6r wykonawcy odbywa sig na podstawie przeprowadzonej procedury rozeznania rynku
(za wyj4tkiem zam6wieh wylqczonych w oparciu o art. 4 p. 1*2a; p.3a, b, i*l; p. 4; p. 5-8c;
p.10-14 PZP), w oparciu o otrzymanq co najmniej I waLn4, a wigc spelniajqc4 *rymogi
ogloszenia ofertg,

b) w przypadku braku minimum I waznej oferty spelniaj4cej wymogi ogloszenia, procedura

wyboru wykonawcy ulega powt6rzeniu - po uprzednim spisaniu stosownego protokolu,

c) brak wa2nej oferty w powt6rzonym postgpowaniu skutkuje uniewa2nieniem procedury
zapytania i w konsekwencji umoZliwia Zamawiaj4cemu udzielenie zam6wienia na zasadzie

swobodnego wyboru Wykonawcy - po uprzednim sporz4dzeniu stosownych dokument6w
przez osobg zajmuj4c4 sig merltorycznie tematem zam6wienia,

d) w przypadku zaistnienia tzw. konfliktu interes6w nalezy stosowai zasady okreSlone w
wytycznych,

e) w przypadku odst4pienia wylonionego w procedurze rozeznania rynku wykonawcy od
zawarcia umowy, dopuszczona jest mozliwo5i jej zawarciabez ponownego przeprowadzania
procedury wyboru z nastQpnym w rankingu wykonawc4, kt6rego oferta w prowadzonym
postgpowaniu uzyskala kolejne miejsce. W przypadku kiedy w prowadzonym postqpowaniu
zloLyl ofertg tylko jeden wykonawca, kt6ry uchyla sig od jej zawarcia lub w wyniku
uchylania siE wszystkich po kolei wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty spelniajqce postawione

warunki, dopuszcza sig realizacjg zam6wienia w oparciu o zapisy w p. 5c.

f1 udzielenie zam6wienia nastgpuje na podstawie zawartej pisemnej umowy cywilno-prawnej,
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g) nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowief zawarlej umowy w stosunku do
tre6ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ie w zapylaniu
ofertowym zostala przewidziana mo2liwoi6 dokonania takiej zmiany oraz zostaly okreilone
warunki takiej zmiany.

h) istnieje mo2liwo5i udzielenia wykonawcy wylonionemu w trybie zasady konkurencyjnoSci
zam6wieri publicznych uzupelniajqcych, w wysokoSci nieprzekraczajqcej 50% warto3ci
zam6wienia publicznego okreSlonej w umowie zawafte: z wykonawc4, o ile te zam6wienia
publiczne s4 zgodne z przedmiotem zam6wienia publicznego podstawowego oraz moZliwoSi
udzielenia takiego zam6wienia publicznego zostala przewidziana w zapltaniu ofertowym
oraz w umowie z wykonawc4. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie
zasady konkurencyjnoSci.

i) istnieje mo2liwoSd udzielenia dotychczasowemu wykonawcy uslug lub rob6t budowlanych
zam6wiefi publicznych dodatkowych, nieobjgtych zam6wieniem podstawowym i
nieprzekraczaj4cych 50% wartoSci realizowanego zam6wienia publicznego, niezbgdnych do
jego prawidlowego wykonania, kt6rych wykonanie stalo sig konieczne na skutek sytuacj i
niemoZliwej wczeSniej do przewidzenia, jeZeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zam6wienia dodatkowego od
zam6wienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewsp6lmiernie wysokich
koszt6w lub

b) wykonanie zam6wienia podstawowego jest uzaleZnione od wykonania zam6wienia
dodatkowego.

W ww. sytuacjach nie zachodzi koniecznoSd ponownego stosowania zasady
konkurencyjnoSci.

6. Warunkiem udzielenia zam6wienia na roboty budowlane jest posiadanie stosownej dokumentacji
technicznej wraz z przedmiarem rob6t i kosztorysem inwestorskim. Ewentualne zapytanie o ceng
do potencjalnych wykonawc6w wysylane jest wraz z przedmiarem rob6t. Przedmiar ten stanowi
podstawg do wyceny oferty skladanej przez wykonawc6w.

7. Dokumentacja z postgpowaii rozeznania rynku przechowywana jest u pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego za realizacjg danego zam6wienia przez okres wymagany przez
finansuj4cegoidotujqcego zam6wienie. Po tym okresie jest przekazywana do archiwum
zakladowego.

8. Wykonawcy mog4 skladad oferty w formie/formach wskazanej w upublicznionym ogloszeniu:
pisemnej, faksem lub poczt4 elektronicznq.

9. Ocena zlolonych i spelniaj4cych wymogi ogloszenia ofert dokonywana jest poprzez ich
por6wnanie przy pomocy kryterium oceny. Podstawowym kryterium jest cena oferty (cena
jednostkowa brutto lub koszt calkowity brutto realizacji danego zadania). Do oceny zlo2onych
ofert mo2na zastosowai opr6cz ceny ofefty takze inne pomocnicze kryteria uwzglgdniaj4ce
zasadg wskazanq w $ 4 p. 2.

10. Do czynno6ci podejmowanych w trakcie postEpowania o udzielenie zamdwienia oraz wobec
Wykonawc6w uczestnicz4cych w postgpowaniu, a tak2e do zawierania um6w w sprawach takich
zam6wie6, stosuje sig przepisy Kodeksu Cyrvilnego.
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I L W przypadku zam6wieri udzielanych w zwi4zku z realizacja projekt6w, kt6rych finansowanie
jest uzale2nione od zachowania zasad odmiennych lub datej id4cych ni2 wy2ej okre6lone -

stosuje sig zasady wymagane przez Finansuj4cych/Dotujqcych.

12. Wym6g rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia

kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia, etc.) w kt6rych uczestniczy nie wigcej ni2 5-ciu
pracownik6w OPN.

13. Jedli przeprowadzenie procedury rczeznania rynku nie jest mo2liwe z obiektylvnych ptzyczyn,

realizacja danego zam6wienia jest moZliwa pod warunkiem spisania notatki sluZbowej
zawieraj4cej w swej treSci stosowne uzasadnienie i przedstawienie jej do akceptacji dyrektorowi
OPN.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowi4zuj4 aktualne wytyczne Ministra
Infrastruktury i Rozwoju.
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ZAM6WIENIA FINANSoWANE Z WI,ASNYCH SRoDK6w

* o wartodci szacunkowej do 30 000€ netto

ss.

l. Wydatkowanie (rodk6w publicznych (okre5lane w dalszej czgsci sk6tem ,,,wydatkowanie"),
kt6rych wartodi szacunkowa nie przel<tacza progu okreSlonego w art. 4 p. 8 pzp, tj.
r6wnowafioSci kwoty 30 000 euro netto (wg wartoSci przelicznika z euro na zloty okreSlanego
rozporz4dzeniem Prezesa Rady Ministr6w) - w skali calego roku budzetowegor, s4 dokonywane
na podstawie procedur okredlonych niniejszym regulaminem - za wyj4tkiem:

o zakupu material6w biurowych,
o dostaw gazu,

dostaw energi i elektlycznej.
o uslugtelekomunikacyjnychipocztowych,
o obslugi prawnej.

Pomimo ww. wy{qczeri uprawnieniem dyrektora OPN jest podjgcie decyzji o przeprowadzeniu
dowolnej procedury zmierzaj4cej do udzielenia zam6wienia publicznego z ww. zakres6w.

W przypadku zam6wie6, kt6rych przedmiotem jest dwiadczenie uslug zwi4zanych z
reprezentacj4 Zamawiaj4cego przed sqdami, organami administracji publicznej, organami
dcigania lub uslug nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w
przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiajqcego z poszanowaniem zasad celowego,
oszczgdnego i efektywnego dokonywania wydatk6w, dopuszcza sig udzielania ww. zam6wie6
(uslug) z pominigciem postanowie6 niniejszego regulaminu.

Wydatkowanie jest wykonywane w oparciu o zasadg efektywnego zarzqclzania finansami w
spos6b racjonalny i efektywny gwarantuj4cy oszczgdnoSi i celowodi.

Realizacja zam6wief dotycz4cych uslug i rob6t budowlanych o warto6ci powy2ej 2 000,00 zl
netto wymaga uprzedniego zawarcia pisemnej umowy.

Przed rozpoczgciem procedury wylonienia wykonawcy na:

a) roboty budowlane wymagane jest ustalenie ich wartodci szacunkowej na podstawie
aktualnego kosztorysu inwestorskiego (waZnego 6 m-cy od jego sporz4dzenia). Publiczne
ogloszenie o rozpoczgciu procedury wyboru wykonawcy na realizacjE ww. rob6t musi
zawielad zalqczony przedmiar tych rob6t umoZliwiaj4cy wykonawcom ustalenie kwoty
ofertowej.

b) dostawy lub usfugi wymagane jest ustalenie ich wartoSci szacunkowej na podstawie
rozeznan ia cen rynkowych.

w przypadku przewidywalnych w skali danego roku bud2etowego zam,wiei tego samego rodzaju, warto3i
wyclatkowania Jest sumowana. A wigc zamowienia przewidywalne w skali danego roku budzetowego nie mog4 byi
dzielone w celu obnizenia ich jednostkowej waftoici .wldatkowqnla i w konsekwencji uniknigcia przeprowadzenia
jakiejkolwiek procedury opisanej niniejszym regulaminem.

3.

5.

4.
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6.

7.

W zaleZnoSci od szacowanej wartoSci uslugi/dostawy/roboty budowlanej (okre6lanych w dalszej

czgsci sk6tem zandwienie), wydatkowanie do wysokoSci 30 000 euro netto realizowane jest w
oparciu o nw. zasady:

a) o wartodci do 50 000,00 zl netto - bez Zadnej wewngtrznej procedury. Niemniej jednak

dyrektor Ojcowskiego P.N. na wniosek pracownika merltorycznie prowadzqcego dane

zam6wienie lub osobi6cie(bez wniosku), moZe podj46 decyzjg o przeprowadzeniu procedury

opisanej w p. 7 - 12 dla zam6wieri, kt6rych wartoSi szacunkowa nie przekracza 50 000 zl
netto,

b) o wartoSci szacunkowej mieszcz4cej sig w przedziale wartoSci powyZej 50 000,00 zl netto do

30 000,00 € netto - w oparciu procedurg opisanqw p.7 - 12 niniejszego paragrafu.

Procedura wylonienia wykonawcy w celu udzielenia zam6wiefi opisanych w p. 6b wykonywana
jest przez pracownika OPN odpowiedzialnego merytorycznie za ich realizacjg. Wykonywana jest

ona w oparciu o nw. zasady zwi4zane z przeprowadzeniem rozeznania rynku (okreSlonym w
dalszej czgdci skr6tem rozeznanie):

a) wstgpne samodzielne oszacowanie rynkowej wartoSi zam6wienia (np. za ponoc4 zasob6w

intemetowych),

b) uzyskanie wstgpnej akceptacji realizacji przedmiotowego zam6wienia przez gliwnego
ksiggowego i dyrektora OPN,

c) rozpoczgcie procedury rozpoczyna sig od zamieszczenia ogloszenia o prowadzonym
rozeznaniu na stronie internetowej Ojcowskiego P,N. Po jego zamieszczeniu ogloszenie to
mo2e zostal przeslane drog4 elektroniczn4 lub pocztow4 do potencjalnych wykonawc6w
zandwienia, Ogloszenie takie mo2e byi r6wnie2 umieszczone w mediach.,

d) w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby zajmuj4cej sig merytorycznie
tematem zam6wienia, d424c do uzyskania jak najlepszej jakodci uslugi, dostaw lub rob6t
budowtanych, dopuszcza sig wyslanie ogloszenia w formie pisemnej (pisma) lub drog4

elektroniczn4 (skanu pisma) do minimum 3 potencjalnych wykonawc6w, bez obowi4zku
zamieszczania ogloszenia na stronie internetowej OPN. Wyboru Wykonawcy dokonuje sig w
oparciu o co najmniej jednq zloZonq w terminie i wa2n4 ofertg spelniajqc4 wymogi zawarte w
ogloszeniu.

e) ocena zloaonych ofeft dokonywana jest poprzez ich por6wnanie przy pomocy kryteri6w ich

oceny. Podstawowym krlterium jest najniZsza cena oferty (cena jednostkowa btutto lub koszt
caikowity brutto realizacji danego zam6wienia). Do oceny zloZonych ofert moZna zastosowad
opr6cz ceny oferty takZe inne pomocnicze kryteria. Przyjgte do oceny ofert kryteria muszq
by6 uprzednio wskazane/opisane w ogloszeniu dot. zapytania ofertowego z podaniem ich wag
oraz sposobu wyliczania na ich podstawie punktacji ofert,

f) nie dopuszcza sig do skladania ofert droea elektroniczn4 - oferty winny byA zloLone w spos6b

pisemny w zamknigtych kopetach. Minimalny termin skladania ofert wynosi co najmniej
7 dni kalendarzowych liczqc od daty umieszczenia ogloszenia na stronie internetowej OPN.
Ww. terminy liczone s4 wg zasad wynikaj4cych z art. 110 - 116 ustawy z dnia 23.04.1964 r.

,,Kodeks cyuiln!'(tekst jedn. D2.U.22016 r. poz.380),
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g) komisyjne otwarcie ofert ma charakter jawny i dokonywane jest w dacie wskazanej w
ogloszeniu. Komisja sklada sig co najmniej z 2 os6b - w tym pracownika odpowiedzialnie
merytorycznie za realizacjg przedmiotowego zam6wienia. Nie dopuszcza sig do
przeptowadzania rozeznania w oparciu o przeprowadzon4 ustn4,/telefoniczn4 rozmowE.

h) brak wa2nej oferty prowadzi do powt6rzenia ww. procedury - po uprzednim spisaniu
stosownej notatki slu2bowej i przedlo2eniujej do akceptacji dyrektorowi OPN.

i) nieefektywne (bez wyboru wykonawcy) przeprowadzenie dw5ch kolejnych po sobie rozeznait
umoZliwia Zamawiajqcemu dokonanie przedmiotowego zam6wienia na zasadzie swobodnego
wyboru wykonawcy pod warunkiem uprzedniego spisania stosownej notatki przez osobE
prowadz4c4 merytorycznie dane zam6wienia. Osoba ta przedstawia ww. notatkg/protok6l do
akceptacj i dyrektorowi OPN,

j) wyb6r wykonawcy spoSr6d zloZonych wa2nych ofert cenowych - z zastrze2eniem podpunktu
g), nastgpuje w oparciu o sporz4dzony i pisemnie zaakceptowany przez dyrektora OPN
protok6l z przeprowadzonego rozeznania, zawieruj4c4 propozycjg u,yboru wraz z
uzasadnieniem. Zalqcznikami do ww. notatki s4 zlolone oferty cenowe. Nie dopuszcza sig do
prowadzenia negocjacji cenowych z wybranym wykonawc4 - po terminie zlohenia ofeft
cenowych,

k) w przypadku, gdy kwota najniLszej ze zloLonych ofert przekroczy pr6g 30 000 € netto,
postgpowanie zostaje natychmiast uniewa2nione. W takiej sytuacji w celu udzielenia
przedmiotowego zam6wienia naleZy przeprowadzii postgpowanie o udzielenie zam6wienia
zgodnie z zasadami okre6lonymi w PZP,

l) ogloszenie o wyniku rozeznania zostaje umieszczone na stronie internetowej OPN i jest
przesylane do wykonawc6w drogq elektroniczn4 lub pisemnie.

8. Dokumentacja z ww. rozeznah przechowywana jest u pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego za realizacjg danego zam6wienia.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig realizacjE zamiwienia z pominigciem opisanej
procedury. W takiej sytuacji podstaw 4 realizacji zam6wienia do wysokoSci 30 000 euro nettojest
akceptacja dyrektora OPN wyraZana pisemnie na podstawie sporz4dzonego odpowiedniego
pisemnego wniosku. Wniosek ten musi zawierad w swej treSci uzasadnienie realizacji danego
zam6wienia bez stosowania procedury rozeznania. Jest on sporz4 dzany i przedkladany
dyrektorowi OPN w celu akceptacji przez osobg merytorycznie odpowiedzialn4 za rcalizacjg
zctm6wienia.

10. Pruez uzasadnione przypadki wskazane w p. 9 rozumie sig wszelkie zd.arzenia nagle (np. awarie,
klgski Zywiolowe), kt6rych wcze6niej nie moZna bylo przewidzied, powoduj4ce negatlwne
skutki dla posiadanych przez OPN wlasnych skladnik6w maj4tku (urz4dzenia, sprzgt techniczny
obiekty infrastruktury technicznej, etc.), kt6re wymagajq niezwlocznie podjgcia czynno5ci
zabezpieczaj4cych przed dalszymi negatywnymi skutkami w zwiqzku z prawdopodobienstwem
wyst4pienia awarii lub wrEcz jej wyst4pienia oraz natychmiastowego usunigcia negatywnych dla
otoczenia skutk6w zaistnialej klgski 2ywiolowej utrudniaj4cej lub wrgcz un iemo2tiwiaj4cej
prawidlowe funkcjonowanie istotnej dla spoleczeistwa infrastruktury technicznej znajduj4cej sig
na obszarze OPN,
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ll.Warto3i zamiwiei udzielanych w oparciu o rozeznanie, nie mo2e przekraczat granicznych
warto6ci okre5lonych w $ 5 p. 6b.

12. Do czynnodci podejmowanych w trakcie postgpowania o udzielenie zam6wienia oraz wobec

wykonawc6w uczestniczqcych w postgpowaniu, a takze do zawierania um6w w sprawach takich
zamdwien, stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego.

SPRAWY POZOSTAI-E

s6.
1. Do wszelkich pozostalych kwestii, nieokreSlonych niniejszym regulaminem, a zwi4zanych z

udzielaniem zam6wieri publicznych (z wylqczeniem zam6wiei o wartoSci szacunkowej poni2ej

30 000 euro netto) - stosuje sig ustawg z dnia 29.01.2004 r. ,,Prawo zamiwien publicznych"
(tekst jednolity w Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p62n. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej
ustawy.

2. Traci moc dotychczas obowi4zuj4cy regulamin z dnia 22.12.2008 r. dotycz4cy przedmiotowej
sprawy, a wprowadzony zarz4dzeniem dyrektora OPN nr 2112008.

Opra.ownie: ?.Gient

ZATWIERDZAM:

Ojc6w, dnia: l4 wrzeSnia 2017 r.

Zalaczniki:

1. Regulamin pracy Komisji Pruetargowej w OPN.

2, 14z6r zapytania cenowego -w oparciu o podstawowe kryerium oceny oferty
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REGULAMIN
pracy Komisji Przetargowej

w Ojcowskim Parku Narodowym

podslawa prowna: ustawd z 29 styczniq 2004 r. ,,Prqwo zqm|wiei publicznych" (tel{st jedn. Dz. U. z 2015 r.,
po2.2164, z p6in. zm.) - okreilana w dalszej czg$ci sl(r6tem PZP

s1.

I . Komisja Przetargowa - zwana w dalszej czg5ci regulaminu Komisjq, jest powolana zarzqdzeniem
dyrektora Ojcowskiego P.N. i ma charakter staly. Jej zadaniem jest wykonyrruanie wszelkich
czynnoSci wynikajqcych z uregulowafi PZP zwiqzanych z prowadzonymi postgpowaniami
przetargowymi powyzej kwoty okreSlonej art.4 p.8PZP.

2. Komisja sklada sig z 3 os6b. W jej sklad wchodzi:

a) przewodniczqcy Komisji, kt6rym jest kierownik dzialulzespolu w Ojcowskim Parku
Narodowym (okre3lanym w dalszej czqSci sk6tem OPN), kt6ry ze wzglEdbw
merytorycznych realizuje dane zam6wienie publiczne. Do jego zadari naleZy:

. zwolywanie posiedze6 Komisji,

. organizacia jej pracy,
r nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego,
. informowanie dyrektora OPN o ewentualnych problemach zwi4zanych z pracami

komisji w toku postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego,
. przedstawianie dyrektorowi OPN protokol6w z prac komisji,
' umieszczanie w formie elektronicznej ogloszef (o postgpowaniu o zam6wienie

publiczne oraz o udzieleniu zam6wienia) w Biuletynie Zamiwiei Publicznych
(okredlanym w dalszej czgSci skr6tem BZP), a jeSli waftoSi szacunkowa przekroczy
progi okre6lone w art. 1l Prawa Zam6wie6 Publicznych (okreSlanego w dalej skr6tem
PZP) takie w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej,

. sporzqdzanie w oparciu o art. 98 PZP rocznego sprawozdania o udzielonych
zam6wieniach wysylanych do Prezesa Zam6wief Publicznych.

b) sekretarz Komisji, kt6rym jest pracownik prowadz4cy merytorycznie temat zvtiqzany z
udzielanym zam6wieniem. Do jego zadafi naleiy:,

. sporz?dzanie i prowadzenie dokumentacji z postgpowania o udzielenie danego
zam6wienia publicznego, w tym opracowanie w kolejnoSci:
o wniosku okre5lajqcego tryb przetargu oraz jego szacunkow4 warto(6. Wniosek ten

przedstawia dyrektorowi OPN do akceptacji po uprzednim zatwierdzeniu go przez
gl6wnego ksiggowego OPN,
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3.

o projektu specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (zwanej dalej siwz) -
zgodnego z art. 36 PZP. Projekt ten jest przedstawiany dyrektorowi OPN do
akceptacji, po jego uprzedniej weryfikacji przez przewodniczqcego Komisji pod
k4tem zgodno5ci z przepisami PZP oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

o ogloszenia o przetargu oraz o jego rozstrzygnigciu (kt(tre jest umieszczane na

stronie internelowei OPN oraz wy+vieszane w siedzibie Ojcowskiego P.N. na
tablicy ogloszeniowej). O$oszenie o wynikach przetargu jest r6wnieZ wysylane do
uczestnik6w postEpowania,

o protokolu zprzeprowadzonego postgpowaniaprzetargowego,
o przygotowanie stosownej umowy w celu realizacji zadania objgtego

przeprowadzonym postgpowaniem,
o przedtroZenie przewodnicz4cem u Komisji kserokopii podpisanej pnez strony

przedmiotowej umowy - w celu ogioszenia w BZP udzielenia przez

zamawiajqcego przedmiotowego zam6wienia

c) czlonek Komisji bEd4cy pracownikiem Zespolu Ekonomicznego.

W przypadku:

a) zam6wief specjalistycznych, w celu prawidlowej oceny ofert pod wzglgdem merytorycznym
do prac w Komisii mo2e by6 powolany rzeczoznawca - biegly z danej dziedziny,

b) koniecznoSci rozpatrzenia ewentualnych zapytah lub odwolali skladanych przez

wykonawc6w uczestnicz4cych w prowadzonym postgpowaniu, do ww. skladu Komisji moZe

by6 powolana doraZnie osoba posiadaj4ca wyksztalcenie prawnicze.

W przypadku nieobecnodci w dniu otwarcia ofert jednej z powolanych do stalej Komisji os6b lub
kiedy osoba bgdqca przewodnicz4cym Komisji prowadzi merytorycznie zahes zadah objgtych
postgpowaniem przetargowym, dyrektor OPN powoluje zarz4dzeniem w miejsce takich os6b

innego pracownika.

Odwolanie czlonka Komisji w toku prac o udzielenie zam6wienia publicznego, mo2e nastqpii
wylqcznie w sytuacji naruszenia przez niego obowi4zk6w okreSlonych niniejszym regulaminem
lub zlolenia wymaganego oSwiadczenia w oparciu o art. 17 PZP, z kt6rego wynika i2 zaistnialy
okoliczno3ci wskazane tym artykulem.

Niezale2nie od stopnia zaawansowania prac dotyczqcych udzielenia zam6wienia, czlonkowie
Komisji majq obowi4zek wyl4czyt sig z jej prac w przypadku stwierdzenia zaistnienia
okoliczno6ci okre5lonych w w/w artykule. O tym fakcie pozostali czlonkowie Komisji
powiadamiaj4 dyrektora OPN. W takiej sl.tuacji wszelkie czynno6ci podjgte do tego czasu w
pracach Komisji s4 niewaZne.

Pracami Komisji kieruje jej przewodnicz4cy.

W postgpowaniach przetargowych okreSlonych w $ 2 p. 2 ,,Regulaminu udzielania zam6wiey't
publicznych w Ojcowskim Parku Narodowym" przewodniczqcym Komisji Przetargowej jest
przedstawiciel Wykonawcy realizujqcego zam6wienie wykonywania procedury przetargowej. Do
jego obowi4zk6w naleLq zadania zar6wno przewodnicz4cego jak i seketarza Komisji okreSlone

w $ I ust. 2a i 2b niniejszego regulaminu. Czlonkami komisji w ww. sytuacji zostaj4 w6wczas:

a) pracownik prowadz4cy merytorycznie zam6wienie objgte postepowaniem przetargowym,
b) pracownik Zespofu Ekonomicznego.

4.

5.

6.

7.

8.
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$2.
1. Komisjo przeprowadza postgpowanie przetargowe kolejno poprzezi

a) zapoznanie sig z istniej4c4 dokumentacjq (wraz ze siwz) oraz stwierdzenie prawidlowo5ci
ogloszenia przetargu,

b) otwarcie otrzymanych ofert, ich analizg i wybranie najkorzystniejszej oferty - w oparciu o
zalolenia siwz,

c) sporz4dzenie niezbgdnej dokumentacji z przeprowadzonego postgpowania przetargowsgo,
wymaganej zgodnie z rozdzialem 5 art. 96 PZP, w tym protokotu z przeprowadzonego
postgpowania - w oparciu o rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. ,,W sprawie
protokolu postgpowania o udzielenie zam1wienia publicznego" (Dz.U.22016 r. poz. I128 z
p62n. zm.),

d) dokonanie wyboru innej oferty w przypadku odmowy podpisania umowy przez wykonawcg
uznanego za najkorzystniejszego w wyniku przeprowadzonej procedury.

s3.
l. Komisja rozpoczyna prac7 Qtostgpowanie przetargowe) w terminie okre5lonym w slwz - w dniu

otwarcia ofert,

2. Postgpowanie przetargowe, prowadzone przez Komisjg sklada sig z nastgpuj4cych czgSci:

a) jawnej. podczas kt6rej:
. przewodniczqcy Komisji informuje obecnych na otwarciu ofert wykonawc6w o liczbie

zlolonych ofert oraz informuje o kwocie jak4 Zamawiajacy zamierza orzeznaczvt na
sfinansowanie zadania,/poszcze96lnych zadafi czeSciowych,

' odczyuje siE nazwg i adres kolejno tego wykonawcy, kt6rego oferta zostaje publicznie
otwierana. Po otwarciu oferty odczytywane sA te elementy oferty, kt6re bgdq zgodnie z
siwz podlegad ocenie - tzw. kryteria oceny ofert.

b) niejawnej, podczas kt6rej czlonkowie Komisji:
. skladajq o5wiadczenia - w oparciu o art. 17 ust.2 PZP,
. dokonuj4 szczeg6lowej analizy ofert i spmwdzaj4 czy wszystkie oferty spelniaj4 warunki

okeSlone w siwz oraz wybieraj4 najkorzystnie)sz4 z nich - w oparciu o zasady okreSlone
w slwz lub ustalaj1 it na przetarg nie wplyngla wymaga ilo56 waZnych ofert,. sporz4dzajq protok6l (sekretarz Komisji) z przeprowadzonego postgpowania, proponuj4c
w zaleZnoici od sytuacji - waz z uzasadnieniem wyb6r do rcalizacji zam6wienia
konkretnej - najkorzystniejszej ofe(y lub uniewa2nienie postgpowania

$4.
l. W tredci . swojego protokolu Komisja przedklada dyrektorowi OPN rozstrzygnigcie

przeprowadzonego postepowania w formie propozycj i dotycz4cej :

a) wykluczenia z postgpowania wykonawc6w w oparciu o art. 24 PZP,
b) odrzucenia zloZonej oferty w oparciu o art.89 PZP,
c) uniewaZnienie postgpowania,
d) wskazania n aj korzystniej szej oferty

sttona 2l z 23



- podajAc uzasadnienie formalno - prawne.

2. Protokll z przeprowadzonej pisemnej procedury przetargowej zatwierdza dyrektor OPN.

3. Po zatwierdz eniu przez dyrektora OPN ww. protokolu, sekretarz Komisji przygotowuje treS6

ogloszenia o wyniku przeprowadzonego postgpowania, kt6re nastgpnie jest umieszczane na
stronie internetowej OPN oraz wysylane do uczestnik6w postgpowania.

4. W przypadku odm6wienia zatwierdzenia protokolu Komisji przez dyrektora OPN i/lub
uniewaZnienia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1

PZP, przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania w tej samej sprawie powierza sig Komisji w
zmienionym skladzie.

5, Po zawarciu umowy, bgdqcej wynikiem przeprowadzonego postgpowania, sekretarz Komisji
umieszcza niezr,vlocznie stosowne ogloszenie o udzieleniu zam6wienia w BZP lub Dz.U. Unii
Europejskiej.

ss.

1. Wszelkie pozostale kwestie nie ujgte w tym regulaminie reguluje ustawa z 29 stycznia 2004 r.

,,,Prawo zam6wien publiczrrytch" (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z p62n. zm.),
przepisy wykonawcze do ww. ustawy. W sprawach nieuregulowanych obowiqzuj4 przepisy
ustawy 23 kwietnia 1964r.,,Kodeks cywilr?y'' (tekst jedn.Dz.U.z2017 r. poz.459).

2. Traci moc dotychczasowy regulamin wprowadzony zarz4dzeniem nr 2112006 dyrektora OPN z
28.07.2006 r.

3. Niniejszy regulamin obowi4zuje z dniem jego zatwierdzenia.

TG

Ojc6w, dnia: 26 wrze!;nia 2017 r.

Zatxierclzil:

DYREKTOR
OJcowsklego Parku Narodowego( . CI**,

ngr in!. Tomas: Gierot
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zal, nr 2

ZAPYTANIE CENOWE

dotycz4ce zam6wief ponizej 30 000 euro netto

Ojoowski Park Narodowy zaprasza do ztotenta oferly narealizacjg zam6wienia:

1. Przedmiot zam6wienia (opis):

2. Termin realizacji zam6wienia:

3. Wymagany minimalny okres gwarancji:

4. Temin i forma platno6ci

5. Miejsce i termin zloZenia oferty:

6. Osoba upowa2niona do kontaktu z wykonawcami:

7. Spos6b przygotowania oferty: forma pisemna wj. polskim.

8. Kryterium oceny oferty: cena ofertowa (o wyborze oferty decyduje najni2sza cena).

9. Zapyanie cenowe prowadzone jest w oparciu o regulamin umieszczony na stronie intemetowej:
http://www. oj cowskiparknarodowy.pll

TRESC OFERTY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

2. NIP :

3. OferujE wykonanie przedmiotu zam6wienia za ceng / ceng jednostkow4 (niepotrzebne skteitit)i

netto: ...................... zl (slounie: ..... ....,.)

bruno: ...................... zl (slownie: ..............)

Cena brutto zawiera stawkg podatku VAT w wysokodci: ...........o/o

4. O5wiadczam, 2e zapoznalem sig z opisem przedmiotu zam6wienia i akceptujg warunki opisane w
zapl4aniu cenowym przy realizaqi przedmiotowego zam6wienia.

, dnia:
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