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ROZDZIAŁ I – DEFINICJE
Użyte w Procedurze określenia i skróty oznaczają:
1)

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający
jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę, dostawę lub robotę budowlaną,
a w przypadku ceny jednostkowej – cena ustalona za jednostkę określonej usługi, dostawy
lub roboty budowlanej, której ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar
w rozumieniu przepisów o miarach;
w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym;

2)

Dokumentacja postępowania – wszystkie dokumenty związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia;

3)

Dostawa – nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa
majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które
może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

4)

Grupa Zakupowa PKP – podmioty będące stroną porozumienia w sprawie utworzenia
Grupy Zakupowej PKP, zawartego w celu określenia ramowych warunków współpracy
i regulującego proces wspólnego udzielania zamówień;

5)

Komisja Przetargowa – komisja powołana w celu przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia;

6)

Najkorzystniejsza oferta – oferta:
a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia niepublicznego lub właściwości
Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w § 9 [kryteria oceny ofert
w postępowaniu niepublicznym] ust. 3 albo
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt;

7)

Oferta częściowa – oferta przewidująca, zgodnie z treścią dokumentacji postępowania,
wykonanie części zamówienia niepublicznego;

8)

Oferta wariantowa – oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi
w dokumentacji postępowania, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób
wykonania zamówienia niepublicznego;

9)

Platforma zakupowa PKP S.A. – system informatyczny do obsługi postępowań
o udzielenie zamówienia;

10) Podmiotowe środki dowodowe – środki służące potwierdzeniu braku podstaw
wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu;
11) Postąpienie – minimalna wartość, o którą można zmniejszyć lub zwiększyć parametr oferty
w toku licytacji elektronicznej;
12) Postępowanie niepubliczne – postępowanie procedowane na zasadach określonych
w Procedurze, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa
ramowa lub umowa w sprawie zamówienia niepublicznego lub w przypadku trybu
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zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowanie warunków takiej umowy;
13) Procedura – niniejszy dokument regulujący proces udzielania zamówień niepublicznych
przez PKP S.A.
14) Przedmiotowe środki dowodowe – środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych
dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami
związanymi z realizacją zamówienia;
15) Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub
obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
16) Sąd konkursowy – zespół pomocniczy Zamawiającego, powołany do oceny spełniania
przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac
konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych;
17) SWZ – specyfikacja warunków zamówienia sporządzana w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo inny dokument, w którym określone są warunki, na jakich zostanie
udzielone zamówienie;
18) Spółka – Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.);
19) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udział w konkursie, złożyła wniosek, opracowanie
studialne lub pracę konkursową;
20) Usługi – wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami;
21) Ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu
aktualnie obowiązującym;
22) Wartość szacunkowa zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy,
nie zawierające podatku od towarów i usług;
23) Wszczęcie postępowania – opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanie
SWZ, wysłanie do Wykonawców zaproszeń do negocjacji, wysłanie do Wykonawców
zaproszeń do udziału w postępowaniu lub wysłanie do Wykonawców zaproszenia do
składania ofert;
24) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
25) Zamawiający – Spółka lub spółki Grupy Zakupowej PKP, o ile zamówienie jest udzielane
w ramach Grupy Zakupowej PKP;
26) Zamówienie niepubliczne (Zamówienie) – umowa odpłatna zawierana między
Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego od
wybranego Wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług będąca wynikiem
przeprowadzonego postępowania niepublicznego, do którego Zamawiający nie ma
obowiązku stosowania przepisów Ustawy;
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27) Zamówienie niepubliczne dofinansowane – zamówienie niepubliczne, które jest
kwalifikowane do dofinasowania przez właściwe jednostki finansujące w ramach danego
programu lub projektu;
28) Zamówienie publiczne – umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym
a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego od wybranego
Wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług będąca wynikiem przeprowadzonego
postępowania publicznego, do którego Zamawiający ma obowiązek stosować przepisy
Ustawy;
29) Zespół ds. dialogu technicznego – zespół powołany w celu przygotowania
i przeprowadzenia dialogu technicznego.
ROZDZIAŁ II – ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NIEPUBLICZNYCH

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.

§1
Zasady udzielania zamówień niepublicznych
Zamówień udziela się za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. w formie
elektronicznej.
Zamawiający może podjąć decyzję o prowadzeniu postępowania za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców.
Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wykonują osoby
zapewniające bezstronność i obiektywizm.
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w obowiązującym
brzmieniu, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wskazanie
zakresu takich informacji i wykazanie objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji dotyczących:
1) nazwy albo imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawcy,
2) ceny lub kosztów zawartych w ofercie,
3) terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji lub rękojmi i warunków płatności
zawartych w ofercie.
Do konkursu przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
Zamówienia udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Procedury.
§2
Zasady udzielania zamówień niepublicznych dofinansowanych
Do udzielania zamówień niepublicznych dofinansowanych stosuje się właściwe wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach danego programu lub projektu.
W zakresie nieuregulowanym w wytycznych, o których mowa w ust. 1, przepisy Procedury
stosuje się odpowiednio.
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ROZDZIAŁ III - PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA NIEPUBLICZNEGO

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.

§3
Dialog techniczny
Dialog techniczny polega na zwróceniu się do potencjalnych Wykonawców o doradztwo
lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu
zamówienia, SWZ lub określenia warunków realizacji umowy.
Przygotowanie dialogu technicznego polega na wstępnym rozeznaniu rynku potencjalnych
Wykonawców oraz przygotowaniu opisu przedmiotu dialogu technicznego, w tym zagadnień
i pytań kierowanych do uczestników dialogu technicznego.
Dialog techniczny prowadzi Zespół ds. dialogu technicznego, w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców
i proponowanych przez nich rozwiązań.
Ogłoszenie o dialogu technicznym oraz o jego przedmiocie zamieszcza się na Platformie
zakupowej PKP S.A., z zastrzeżeniem ust. 5.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający może odstąpić od
zamieszczenia ogłoszenia o dialogu technicznym na Platformie zakupowej PKP S.A.,
kierując ogłoszenie o dialogu technicznym do potencjalnych Wykonawców w sposób
umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych
Wykonawców.
Udział potencjalnych Wykonawców w dialogu technicznym nie może stanowić podstawy do
wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty złożonej w postępowaniu, na potrzeby
którego dialog techniczny był prowadzony.
Do dialogu technicznego stosuje się odpowiednio przepisy § 7 [wyłączenie z postępowania
niepublicznego osób wykonujących czynności w tym postępowaniu].
§4
Specyfikacja Warunków Zamówienia
SWZ zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia;
3) tryb udzielenia zamówienia;
4) opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert
częściowych;
5) termin wykonania zamówienia;
6) warunki udziału w postępowaniu;
7) przesłanki wykluczenia, o których mowa w § 27 [przesłanki wykluczenia Wykonawcy];
8) wykaz podmiotowych środków dowodowych;
9) informacje o przedmiotowych środkach dowodowych, o ile są wymagane;
10) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
11) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w § 16 [zamówienie
z wolnej ręki] ust. 2 pkt 7 i 8;
12) wymagania dotyczące wadium;
13) termin związania ofertą;
14) opis sposobu przygotowywania ofert;
15) sposób oraz termin składania i otwarcia ofert;
16) opis sposobu obliczenia ceny;
17) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
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2.

3.

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag) i sposobu oceny ofert, a jeżeli
przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje
kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;
18) informację o możliwości zastosowania procedury odwróconej, o której mowa
w § 13 [przetarg nieograniczony] ust. 4 lub w § 18 [negocjacje z zachowaniem
konkurencji] ust. 17;
19) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy;
20) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
21) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo projekt umowy;
22) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie;
23) w przypadku, gdy Zamawiający przewiduje dogrywkę polegającą na przeprowadzeniu:
licytacji elektronicznej lub negocjacji cenowych odpowiednie:
a) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
dogrywki;
b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych;
c) informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku dogrywki.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom oraz może żądać wskazania danych identyfikujących
podwykonawcę.
Zamawiający może zastrzec, że nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonywaniu
zamówienia.

§5
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres Zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert
częściowych;
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) warunki udziału w postępowaniu;
7) wykaz podmiotowych środków dowodowych;
8) liczbę Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
9) wymagania dotyczące wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) sposób i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
12) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
dogrywki polegającej na przeprowadzeniu: licytacji elektronicznej lub negocjacji
cenowych;
13) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w § 16 [zamówienie
z wolnej ręki] ust. 2 pkt 7 i 8;
14) w przypadku trybu licytacji elektronicznej:
a) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych;
b) sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie
minimalnych wysokości postąpień;
c) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania;
d) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.
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RODZIAŁ IV – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.
2.

1.

2.

1.

2.

§6
Komisja Przetargowa
Postępowanie, w imieniu Zamawiającego, prowadzi Komisja Przetargowa, z zastrzeżeniem
ust. 2.
W postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia równej 10.000 zł do wartości
szacunkowej zamówienia niższej niż 130.000 zł, powołanie Komisji Przetargowej nie jest
obowiązkowe.
§7
Wyłączenie z postępowania niepublicznego osób wykonujących czynności
w tym postępowaniu
Kierownik Zamawiającego, członek Komisji Przetargowej oraz inne osoby wykonujące
czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie Zamawiającego lub
osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia
podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli osoby te:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we
wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania pozostawały w stosunku pracy lub
zlecenia z Wykonawcą, otrzymywały od Wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub
były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje
uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku
z postępowaniem z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu
finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego
postępowania;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia , o którym mowa w art. 228-230a, art. 270,
art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, zwanej dalej "Kodeksem karnym", o ile nie
nastąpiło zatarcie skazania.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają przy pierwszej sposobności pisemne
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§8
Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu niepublicznym
oraz podmiotowe środki dowodowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
Zamawiającego, a które mogą dotyczyć:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do
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przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający może żądać:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w tym postępowaniu;
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
3) podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń
określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego
w Ustawie, z zastrzeżeniem ust. 5;
4) dokumentów lub oświadczeń innych niż określone w pkt 1-3, jeżeli jest to celowe do
dokonania należytej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienie wykazane
przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1,
zostało wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów
potwierdzających jego należyte wykonanie.
5. Zamawiający pozyskuje za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych:
1) odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. z KRS),
2) odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).
6. W przypadku powtarzania postępowania, po jego uprzednim unieważnieniu, Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym
jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, spełnianie warunków,
o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia na podstawie § 27 [przesłanki
wykluczenia Wykonawcy].
8. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 10, potwierdza, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Strona 9 z 28

12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy. Przepis ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
14. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
15. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
16. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

1.

2.

3.

1.

2.

§9
Kryteria oceny ofert w postępowaniu niepublicznym
Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób społecznie
marginalizowanych;
3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
4) aspekty innowacyjne;
5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin
dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.
W przypadku zamówień, których okres realizacji przekracza jeden rok, dopuszczalne jest
zastosowanie kryterium oceny ofert uwzględniające wartość pieniądza w czasie
(NPV – wartość bieżąca netto).
W przypadkach uzasadnionych specyfiką udzielanego zamówienia kryteria oceny ofert mogą
dotyczyć właściwości Wykonawcy, w tym jego doświadczenia, wiarygodności technicznej,
ekonomicznej lub finansowej.
§ 10
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu
niepublicznym
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Zamawiający każdorazowo określa w dokumentacji
postępowania dopuszczalne sposoby komunikacji.
W postępowaniach prowadzonych za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A.
przyjmuje się to narzędzie jako wiodące w zakresie składania podmiotowych środków
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dowodowych oraz innych dokumentów, oświadczeń, wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu oraz ofert. Zamawiający każdorazowo określa dopuszczalne formy
składania powyższych środków dowodowych, dokumentów, oświadczeń, wniosków i ofert.
W razie konieczności, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub wszelkich dokumentów, o których
mowa w ust. 2.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
wszelkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, które zostały wystawione jako dokumenty
w postaci papierowej zawsze wtedy, gdy złożony za pośrednictwem Platformy Zakupowej
dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości.
§ 11
Zasady udzielania Wykonawcom wyjaśnień w postępowaniach niepublicznych
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
lub zmianę treści SWZ lub ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później niż na 3 dni robocze
przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami lub zmianami, dokonanymi na wniosek Wykonawców
lub z inicjatywy Zamawiającego, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy zgłosili się
do udziału w postępowaniu lub zostali do niego zaproszeni, bez ujawniania źródła zapytania.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ lub ogłoszenia o zamówieniu konieczna jest zmiana
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
Zamawiający odpowiednio zmieni termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. O zmianie ww. terminu Zamawiający informuje Wykonawców
stosując odpowiednio przepis ust. 3.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie lub zmianę treści SWZ, o którym mowa w ust. 2.
§ 12
Wadium
Zamawiający może żądać wniesienia wadium.
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
z poniższych form:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, Zamawiający może żądać
wniesienia wadium w terminie przez siebie wskazanym.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, Zamawiający
żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowych gwarancji w oryginale w Kancelarii
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, chyba że oferta wraz z gwarancją
składane są w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający wyraził zgodę na taką formę złożenia gwarancji.
Kwotę wadium określa się w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości szacunkowej
zamówienia.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia
w częściach, określa kwotę wadium dla części. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w § 16 [zamówienie
z wolnej ręki] ust. 2 pkt 7 i 8, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
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Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę oraz wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano;
3) unieważniono postępowanie.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
4) który nie złożył oferty pomimo wcześniejszego wniesienia wadium.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji występuje do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, z zastrzeżeniem, że niedostarczenie przez Wykonawcę
oryginałów wymaganych dokumentów najpóźniej w dniu zawarcia umowy może zostać
uznane przez Zamawiającego za odmowę podpisania umowy;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
12. Zamawiający może odstąpić od zatrzymania wadium tylko w uzasadnionych przypadkach
oraz po wcześniejszej akceptacji uzyskanej na zasadach określonych w wewnętrznych
przepisach Spółki.
8.

ROZDZIAŁ V – TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NIEPUBLICZNYCH

1.
2.

3.
4.

5.

§ 13
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając SWZ na Platformie zakupowej
PKP S.A. Zamawiający może poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie
Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub
roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia oferty.
Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka
możliwość została przewidziana w SWZ (procedura odwrócona).
Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej
może przeprowadzić dogrywkę polegającą na przeprowadzeniu: licytacji elektronicznej lub
negocjacji cenowych. Cena (w tym cena jednostkowa) w ofercie składanej w toku dogrywki
nie może być mniej korzystna od złożonej w postępowaniu. Cena uzyskana po
przeprowadzeniu dogrywki będzie stanowiła ostateczną cenę oferty. Do dogrywki zostają
zaproszeni Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty nie
zostały odrzucone.
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§ 14
Przetarg ograniczony
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a oferty mogą składać Wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na
Platformie zakupowej PKP S.A. Zamawiający może poinformować wszczęciu postępowania
znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy,
usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wniosku.
Zamawiający przekazuje SWZ Wykonawcom, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu zapewniającej
konkurencję, nie mniejszej niż 3, a gdy wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu złoży mniej niż 3 Wykonawców – wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli
wnioski i spełnili warunki udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy, który nie został zaproszony do złożenia oferty, uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający może zobowiązać Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty
do zachowania w poufności informacji uzyskanych w toku postępowania. Zamawiający może
żądać, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożenia przez Wykonawców stosownego
zobowiązania w tym zakresie.
Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej
może przeprowadzić dogrywkę polegającą na przeprowadzeniu: licytacji elektronicznej lub
negocjacji cenowych. Cena (w tym cena jednostkowa) w ofercie składanej w toku dogrywki
nie może być mniej korzystna od złożonej w postępowaniu. Cena uzyskana po
przeprowadzeniu dogrywki będzie stanowiła ostateczną cenę oferty. Do dogrywki zostają
zaproszeni Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty nie
zostały odrzucone.
§ 15
Licytacja elektroniczna
Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym oferty mogą składać
Wykonawcy dopuszczeni przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej zamieszczając
ogłoszenie o zamówieniu na Platformie zakupowej PKP S.A. Zamawiający może
poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach
prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące
przedmiotem zamówienia.
Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz
z niezbędnymi dokumentami wskazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający
dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców spełniających
wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
W zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej Zamawiający określa warunki
przeprowadzenia licytacji, wskazuje termin licytacji i adres strony internetowej,
na której będzie przeprowadzona licytacja oraz określa wymagania techniczne licytacji.
Zamawiający określając termin licytacji uwzględnia czas niezbędny do przygotowania się do
licytacji przez Wykonawców.
Wykonawcy składają kolejne postąpienia, podlegające automatycznej klasyfikacji, za
pomocą formularza umieszczonego na Platformie zakupowej PKP S.A., umożliwiającego
wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą Platformą.
Zamawiający zamyka licytację elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi
w ogłoszeniu o zamówieniu.
W przypadku, gdy postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w § 29
[zakończenie postępowania] ust. 2 pkt 3, kolejne postępowanie o udzielenie tego zamówienia
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§ 16
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela
zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
Wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze,
a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;
2) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub
artystycznej;
3) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach
badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które mogą być
wytwarzane tylko przez jednego Wykonawcę;
4) przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;
5) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe
wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych
trybów udzielenia zamówienia;
6) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w tym
postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty, wszystkie oferty zostały odrzucone lub
wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z tego postępowania, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
7) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu dla tego zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem
oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego
wartości;
8) w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia na dodatkowe
dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub
instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji,
jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów
o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność
techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu
i utrzymaniu tych produktów lub instalacji;
9) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych
warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem
egzekucyjnym albo upadłościowym;
10) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu
przepisów ustawy o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
11) Wykonawca wyłoniony w innym postępowaniu realizuje przedmiot zamówienia
w sposób nieprawidłowy lub istnieją uzasadnione obawy co do terminowego
zakończenia realizacji zamówienia lub też w trakcie realizacji wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wybrany Wykonawca nie może zrealizować pełnego

Strona 14 z 28

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

zakresu zamówienia; w takim przypadku możliwe jest powierzenie realizacji części
zamówienia innemu Wykonawcy, który w postępowaniu przedstawił ważną ofertę, przy
czym rokowania na podstawie treści złożonej oferty w pierwszej kolejności prowadzi
się z Wykonawcą, którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu;
12) konieczne jest udzielenie zamówienia polegającego na kontynuacji już realizowanej
umowy na usługi lub dostawy z Wykonawcą, do której to realizacji wymaga się od
Wykonawcy wąskiej wiedzy specjalistycznej, a jest wysoce prawdopodobne, że
przeprowadzenie postępowania w innym trybie może wpłynąć na opóźnienie terminu
zakończenia usługi lub dostawy lub na prawidłowość ich realizacji lub wymagałoby
podjęcia znacznych działań organizacyjnych koniecznych do wdrożenia nowego
Wykonawcy w już zaawansowany proces realizacji tej usługi lub dostawy;
13) koniecznym jest wykonanie modyfikacji (np. update, upgrade, modyfikacje
uzasadnione współpracą z innymi systemami lub rozszerzeniem zakresu działania
danego systemu o nowe moduły) posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania
komputerowego w ramach praw autorskich;
14) w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli zastosowanie innego trybu
mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:
a) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania
wydatków,
b) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
c) poniesieniem straty w mieniu Spółki;
d) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.
W trybie zamówienia z wolnej ręki można także zawrzeć umowy, których przedmiotem są:
1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci
kanalizacyjnej;
2) dostawy gazu z sieci gazowej;
3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych.
Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje informacje niezbędne
do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.
Przed zawarciem umowy Wykonawca składa wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty, o których mowa w § 8
[warunki udziału Wykonawców w postępowaniu niepublicznym oraz podmiotowe środki
dowodowe] ust. 3.
§ 17
Zapytanie o cenę
Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający kieruje pytanie
o cenę do wybranych przez siebie Wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem tego
zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach
jakościowych.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając
do składania ofert taką liczbę Wykonawców świadczących w ramach prowadzonej
przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia,
która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednak nie mniej niż do 5.
Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje SWZ.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia oferty.
Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej
może przeprowadzić dogrywkę polegającą na przeprowadzeniu: licytacji elektronicznej lub
negocjacji cenowych. Cena (w tym cena jednostkowa) w ofercie składanej w toku dogrywki
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nie może być mniej korzystna od złożonej w postępowaniu. Cena uzyskana po
przeprowadzeniu dogrywki będzie stanowiła ostateczną cenę oferty. Do dogrywki zostają
zaproszeni Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty nie
zostały odrzucone.
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
§ 18
Negocjacje z zachowaniem konkurencji
Negocjacje z zachowaniem konkurencji to tryb udzielenia zamówienia, w którym
Zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie Wykonawcami negocjacje, a następnie
zaprasza ich do składania ofert.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji,
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb
Zamawiającego;
2) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub
innowacyjne;
3) zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na
szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub
uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z robotami
budowlanymi, dostawami lub usługami;
4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub
przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu zostały odrzucone lub wszystkie oferty zostały odrzucone, lub
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie § 29 [zakończenie postępowania]
ust. 2 pkt 3;
5) został przeprowadzony konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji
z zachowaniem konkurencji co najmniej dwóch autorów wybranych prac
konkursowych;
6) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane w celach badawczych,
doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych;
7) Zamawiający nie może w sposób dostatecznie jednoznaczny opisać przedmiotu
zamówienia, w szczególności ze względu na specyfikę lub szczególne cechy
zamówienia;
8) ze względu na charakter zamówienia nie ma możliwości dokonania wcześniejszej jego
wyceny lub wycena ta jest znacznie utrudniona;
9) przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, finansowe, ubezpieczeniowe,
prawne, doradztwa podatkowego, konsultingu, doradztwa, audytu, windykacji oraz
wdrożeń w zakresie systemów i aplikacji informatycznych, a także związane
z komercjalizacją nieruchomości;
10) ze względu na ważny interes Zamawiającego wymagane jest zachowanie poufnego
charakteru prowadzonego postępowania;
11) przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii naukowej albo świadczenie innych,
wysoce wyspecjalizowanych usług.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji,
zapraszając do udziału w tym postępowaniu Wykonawców, którzy mogą zrealizować
przedmiot zamówienia, w liczbie zapewniającej konkurencję.
Wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu, Zamawiający przekazuje, według swojego
wyboru, jeden lub kilka poniższych dokumentów:
1) wstępną SWZ;
2) wstępny opis przedmiotu zamówienia;
3) wzór umowy albo istotne postanowienia umowy.
Przekazanie zaproszenia, o którym mowa w ust. 4, może być poprzedzone weryfikacją,
którzy Wykonawcy potwierdzają chęć udziału w postępowaniu lub odebraniem od
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Wykonawców oświadczeń o zachowaniu poufności, w szczególności gdy wymaga tego
charakter zamówienia lub zasady bezpieczeństwa. Zamawiający może zobowiązać
Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w toku
postępowania.
Zaproszenie, o którym mowa w ust. 4, może zawierać żądanie złożenia przez Wykonawców
innych dokumentów, w szczególności ofert wstępnych, uwag do wstępnego opisu przedmiotu
zamówienia lub uwag do wzoru umowy albo istotnych postanowień umowy. Oferty wstępne
mogą zawierać cenę.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu zawierających inne dokumenty, o których mowa w ust. 6,
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia.
W toku badania i oceny ofert wstępnych, wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 6, przepisy § 22 [termin
związania ofertą] i § 24 [badanie i ocena ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu] stosuje się odpowiednio. Przepis § 25 [rażąco niska cena lub koszt] stosuje
się.
Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział
w postępowaniu i spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
Prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Negocjacje mogą
być prowadzone także w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
PKP S.A.
Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Zamawiający nie ujawnia informacji
dotyczących podmiotów biorących udział w negocjacjach. Żadna ze stron nie może bez
zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych
z prowadzonymi negocjacjami. Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia w tym
zakresie oświadczenia o odpowiedniej treści.
Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane
z negocjacjami są przekazywane Wykonawcom na równych zasadach.
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający sporządza SWZ i opis przedmiotu zamówienia, na
podstawie rozwiązań przedstawionych podczas negocjacji.
Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert finalnych dokonać zmian
dotyczących przedmiotu zamówienia, warunków umowy, a także zmienić kryteria oceny ofert
i ich znaczenie oraz warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zaprasza do składania ofert finalnych Wykonawców, z którymi prowadził
negocjacje. Wraz z zaproszeniem do składania ofert finalnych Zamawiający przekazuje
SWZ.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert finalnych z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.
Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert finalnych, a następnie dokonać
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta finalna została najwyżej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ (procedura odwrócona).
W toku badania i oceny ofert finalnych Zamawiający może żądać od Wykonawców
uszczegółowienia, wyjaśnienia i ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia informacji
dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert
finalnych lub SWZ.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może, w celu potwierdzenia
zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie finalnej, negocjować
z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona, ostateczne warunki umowy, o ile
nie skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty finalnej lub SWZ, ani nie prowadzi do
zakłócenia konkurencji lub nierównego traktowania wykonawców.
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§ 19
Tryb uproszczony
Tryb uproszczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym Zamawiający
kieruje zapytanie ofertowe do wybranych przez siebie Wykonawców albo Wykonawcy
i zaprasza do składania ofert.
Do trybu uproszczonego stosuje się przepisy, o których mowa w § 1 [zasady udzielania
zamówień niepublicznych], § 6 [komisja przetargowa], § 7 [wyłączenie z postępowania
niepublicznego osób wykonujących czynności w tym postępowaniu], § 30 [zabezpieczenie
należytego wykonania umowy].
Do trybu uproszczonego stosuje się odpowiednio przepisy, o których mowa w § 8 [warunki
udziału Wykonawców w postępowaniu niepublicznym oraz podmiotowe środki dowodowe],
§ 9 [kryteria oceny ofert w postępowaniu niepublicznym], § 10 [sposób porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu niepublicznym], § 11 [zasady udzielania
Wykonawcom wyjaśnień w postępowaniach niepublicznych], § 21 [składanie ofert],
§ 22 [termin związania ofertą], § 24 [badanie i ocena ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu], § 25 [rażąco niska cena lub koszt], § 26 [przesłanki odrzucenia
oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu], § 27 [przesłanki wykluczenia
Wykonawcy], § 28 [wybór najkorzystniejszej oferty] i § 29 [zakończenie postępowania],
a w przypadku zamówień niepublicznych dofinansowanych także przepis § 23 [otwarcie
ofert].
Zamawiający może ustalić warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może ustalić kryteria oceny ofert, inne niż cena, ustalając jednocześnie ich
znaczenie i wagę.
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia oferty.
Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej
może przeprowadzić dogrywkę polegającą na przeprowadzeniu: licytacji elektronicznej lub
negocjacji cenowych. Cena (w tym cena jednostkowa) w ofercie składanej w toku dogrywki
nie może być mniej korzystna od złożonej w postępowaniu. Cena uzyskana po
przeprowadzeniu dogrywki będzie stanowiła ostateczną cenę oferty. Do dogrywki zostają
zaproszeni Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty nie
zostały odrzucone.
§ 20
Konkurs
Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym Zamawiający przyrzeka nagrodę
za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd konkursowy pracy konkursowej,
m.in. z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego,
architektoniczno-budowlanego, przetwarzania danych, a także marketingu.
Nagrodami w konkursie mogą być:
1) nagroda pieniężna lub rzeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji co najmniej
dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
Zamawiający powołuje Sąd konkursowy oraz określa jego organizację, skład i tryb pracy.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie na Platformie zakupowej PKP S.A.
Zamawiający może poinformować o ogłoszeniu konkursu znanych sobie Uczestników, którzy
mogą być zainteresowani wzięciem udziału w konkursie.
Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1) nazwę (siedzibę) i adres Zamawiającego;
2) określenie przedmiotu konkursu;
3) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli nagrodą
w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie
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do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej,
podmioty te muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu;
4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
5) określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu;
6) termin składania prac konkursowych;
7) rodzaj i wysokość nagród.
Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu
konkursu.
Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne,
odpowiadające wymaganiom określonym w regulaminie konkursu. W drugim etapie
Sąd konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie konkursu, ocenia prace
konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym
etapie.
Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie, z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów.
Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania
prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone
w regulaminie konkursu.
Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu
podlegają wykluczeniu.
Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy § 27 [przesłanki
wykluczenia Wykonawcy] stosuje się odpowiednio.
Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych
łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej,
chyba, że nie można określić tych kosztów.
Z zawartością prac konkursowych Sąd konkursowy nie może zapoznać się do upływu
terminu ich składania.
Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą
pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe.
Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu
konkursu.
Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Zamawiający zawiadamia uczestników
konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę)
oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora wybranej pracy konkursowej
albo autorów wybranych prac konkursowych.
Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a jeżeli wymagano
złożenia co najmniej dwóch prac konkursowych – co najmniej dwie prace konkursowe
albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Przepis § 29 [zakończenie postępowania] ust. 3
stosuje się odpowiednio.
Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały
wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe.

ROZDZIAŁ VI NIEPUBLICZNYM

WYBÓR

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY

W

POSTĘPOWANIU

§ 21
Składanie ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej PKP S.A., z zastrzeżeniem
§ 1 [zasady udzielania zamówień niepublicznych] ust. 2.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
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równoważne, jest zobowiązany udowodnić, że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena
nie jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
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§ 22
Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą w terminie określonym w SWZ, jednak nie krócej niż 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się z wnioskiem do
Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie
dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo
wniesieniem nowego wadium.
§ 23
Otwarcie ofert
Z treścią ofert nie można zapoznać się przed terminem ich otwarcia.
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert za pośrednictwem Platformy
zakupowej PKP S.A.
W przypadku zamówień niepublicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który złożył
ofertę, na jego wniosek, informację o ilości złożonych ofert oraz cenach lub kosztach
zawartych w ofertach. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający
udostępnia te informacje niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu
postępowania.
W przypadku zamówień niepublicznych dofinansowanych Zamawiający, najpóźniej przed
otwarciem ofert, udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
W przypadku zamówień niepublicznych dofinansowanych Zamawiający, niezwłocznie po
otwarciu ofert, udostępnia za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje
o cenach lub kosztach niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu
postępowania.
§ 24
Badanie i ocena ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamawiający bada złożone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania,
Zamawiający może na każdym etapie tego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych lub innych
dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia ich aktualnych wersji.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 7 i § 18 [negocjacje
z zachowaniem konkurencji] ust. 19, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Złożenie, uzupełnienie, poprawienie oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów, a także udzielenie wyjaśnień po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 2, jest nieskuteczne.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją postępowania,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu
jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody
na poprawienie omyłki.
§ 25
Rażąco niska cena lub koszt
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub
kosztu.
Za ofertę z rażąco niską ceną lub kosztem można uznać ofertę z ceną lub kosztem
niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen lub kosztów rynkowych. Oznacza to
cenę lub koszt znacząco odbiegającą od cen lub kosztów przyjętych, wskazujące na fakt
realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne
dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrębnych przepisów.

§ 26
Przesłanki odrzucenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez Wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa
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w § 8 [warunki udziału Wykonawców w postępowaniu niepublicznym oraz
podmiotowe środki dowodowe] ust. 3 pkt 1 lub 2, lub podmiotowego środka
dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami prawa;
4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego;
6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt;
8) została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
10) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której
mowa w § 24 [badanie i ocena ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu] ust. 7 pkt 3;
11) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
12) Wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą;
13) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w § 12 [wadium] ust. 9 pkt 3;
14) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań
określonych przez Zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej
złożenia;
15) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub Zamawiającego albo istotny
interes bezpieczeństwa państwa lub Zamawiającego, a tego bezpieczeństwa lub
interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
16) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane
w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na
bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
17) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego,
w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentacji postępowania.
Do odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przepisy ust. 1 pkt 1-6
oraz pkt 8 stosuje się odpowiednio.
§ 27
Przesłanki wykluczenia Wykonawcy
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym
mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony
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określony w przepisach prawa obcego,
będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną;
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu § 7 [wyłączenie z postępowania
niepublicznego osób wykonujących czynności w tym postępowaniu] ust. 1, którego nie
można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady;
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub
spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego;
11) który został wpisany na listę nierzetelnych kontrahentów Spółki.
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
b)

2.
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o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
6) jeżeli, w związku z doradztwem lub zaangażowaniem w przygotowanie postępowania,
doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy .
Z postępowania Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, co do którego wszczęto
postępowanie o czyn, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
Wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa
w ust. 1, jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający uprzednio przewidział
taką możliwość w dokumentacji postępowania.
e)

3.
4.

1.
2.

3.

§ 28
Wybór najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentacji postępowania.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający
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wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających
nową cenę lub koszt.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową
cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, powiadamia się
wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu, którzy złożyli wnioski, o:
1) wykluczonych Wykonawcach oraz odrzuconych wnioskach, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
2) wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) unieważnieniu postępowania, jeśli zaistnieje taka sytuacja.
7. W przypadku, gdy przed dogrywką polegającą na przeprowadzeniu: licytacji elektronicznej
lub negocjacji cenowych, dokonuje się wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub
odrzucenia oferty, powiadamia się tych Wykonawców o:
1) wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
2) odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku zamówień niepublicznych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając
nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także podając ilość
złożonych ofert oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację. Zamawiający informuje także tego Wykonawcę, którego oferta została odrzucona,
o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. W przypadku zamówień niepublicznych dofinansowanych, niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert nie dokonując
ponownego badania i oceny ofert albo unieważnić postępowanie.
11. W przypadku stosowania przez Zamawiającego procedury odwróconej, jeżeli wobec
Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert
pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w ust. 11, do momentu wyboru
najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania.
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§ 29
Zakończenie postępowania
1.

2.

3.
4.

Postępowanie kończy się:
1) zawarciem umowy albo
2) unieważnieniem postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej
oferty;
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty
podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
przepis stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy Zamawiający określił maksymalną
cenę jednostkową, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub zadania;
Zamawiający podaje jednocześnie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
4) w przypadkach, o których mowa w § 28 [wybór najkorzystniejszej oferty] ust. 3-4,
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
7) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
lub uchyla się od zawarcia umowy;
8) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w innych niż określone w ust. 2
okolicznościach, bez podania przyczyny.
Zamawiający zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu postępowania zamieszczając
odpowiednią informację na Platformie zakupowej PKP S.A.

ROZDZIAŁ VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNEGO

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§ 30
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej zabezpieczeniem. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej
10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
zamawiającego wynikającego z umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że Zamawiający określi inny
termin w dokumentach zamówienia.
Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres obowiązywania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w innej formie, o ile Zamawiający określił ją w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może zaliczyć na poczet zabezpieczenia wadium
wniesione w formie pieniężnej. Wykonawca wpłaci brakującą kwotę zabezpieczenia, o ile jest
to konieczne.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy i ewentualne potrącenia tytułem
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
W trakcie realizacji umowy, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany
formy zabezpieczenia, z zastrzeżeniem przepisu ust. 4 i odpowiednio ust. 5. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż rok, za zgodą Zamawiającego
zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane
dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy
Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Wniesienie
pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który
została zawarta umowa.
Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa w ust. 13, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.
Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części
zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w dokumentacji postępowania.
Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie:
1) gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących
podstawę do żądania wypłaty należności;
2) że dokument żądania wypłaty należności może zostać złożony - według wyboru
Zamawiającego - w postaci pisemnej i przesłany na adres wskazany przez gwaranta lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
i przesłany na adres poczty elektronicznej gwaranta,
– a ponadto dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może
zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym
składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do wykonawcy,
przedkładania protokołów odbioru, dokonywania innych czynności, np. żądania
pośrednictwa banku Zamawiającego, innej tego typu instytucji, radcy prawnego lub
adwokata w zakresie poświadczania autentyczności podpisów, przekazywania żądania za
pośrednictwem banku, itp.

ROZDZIAŁ VIII – PRZEPISY KOŃCOWE

1.

§ 31
Obowiązywanie Procedury i przepisy przejściowe
Procedura wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
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2.

Do postępowań, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Procedury,
o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Uchwały nr 441 Zarządu PKP S.A. z dnia
25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Procedury udzielania zamówień
przez PKP S.A.
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