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ZARZĄDZEI\TIE nr 8 12021
DYREKTORA O]COWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia

15 marca 2021, r.

doĘczące:

,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ojcowskim PN"

Podstawaprawna:

l.

art. 8e ust.

1,

ustawy z dnia 16.04.2004 r. ,,O ochronie przyrody" (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz., 55 z

późn. zm.)

2.

ustawazdnią11 września 20]9r.,,Prawozamówieńpublicznych"

(telrstjedn. Dz.

IJ.z20l9r.,poz.

2020, z późn. zm.),

§1.
1,. Na podstawie przywołanych na wstępie uregulowań niniejszym wprowadza się:

a) Regulamin

udzielania zamówien publicznych w Ojcowski PN"

-

stanowiący zń. nr

1-,

,,Regulamin pracy Komisji Przetargowej w OPN" - stanowiący zń. nr2

1.
2.

§2.
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
Tracą moc dotychczasowe regulaminy w przedmiotowym zakresie.

TG

zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora

Narodowego

Ojców, dnia: 15 marca

202'J. r.

w załączeniu:

1, ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ojcowskim P.N."
2.,,Regulamin pracy Komisji Przetargowej w OPN"
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Kieroronicy komorek organizacyjnych Ojcowskiego P.N.,
p. inż. Dominik Ćr.uiertnią

-

samodzielne stanowisko ds. inwestycyjno remontozuych,

p. m4r inż. Justyna Terenerozuicz

- Dziął Ochrony Przyrody
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OjCOltsKI PARK NARODOIVY
Ojców 9, 32-a45 Suloszowa

tel. 1 2-389-20-05, fax 12-3E9-20-06

REGoN 122457363

NIP 5130231427

REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
w Ojcowskim Parku
Podstcrwa

prawna:

Narodowym

ustawa z dnia l l wrześnią 20I9 r. r. ,,Prawo zamówień publicznych" (tekst jedn. Dz. U. z 20t9 r.
poz. 2020 z późn. zm),

Niniejszy regulamin określa procedurę udzielania zamówień publicznych przez

Ojcowski Park Narodowy realizowanych w formie dostaw, usług oruztobótbudowlanych.

Z

uwags na wymogi formalne ptecyzowane zarówno ptzez obowiązujące przepisy
prawa jak i instytucje udzielające wsparcia finansowego (w formie dotacjł pożyczeĘ etc.)
między innymi takie jak:

o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawią
o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Krakowie,
o FunduszLeśny,
o Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie
opisane

w

niniejszym regulaminie zasady realizowanych zamowień, zależą od
szacunkowej wartoŚci zamówienia iflub wymagań instytucji udzielającĄ wsparcia

finansowego dla zamówień realizowan

y

ch przez OPN.

I tak dla:

->

+

zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartośćszacunkowa
jest równa lub przektacza kwotę 130 000 złoĘch netto, przez zamawiĄących
publicznycĘ stosuje się przepisy ustawy z 11 września2019 t. ,,Pruulo zamótłień
publicznych" (tekst jednolity Dz. U. z 2019 t., poz. 2019 z późn.zm.) - określanej w
dalszej częściskrótem PZP oruz §1 - §3, §6 niniejszego regulaminu,
zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartośćszacunkowa
nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto §1, §4 - §5 niniejsze1o rcg.llaminu.

ZASADY OGÓLNE
§1.
1,.

Ogólny nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w postępowaniach
prowadzonych przez komorki organizacyjne Ojcowskiego Parku Narodowego
(określanego w dalszej częściskrótem OPN), sprawuje dyrektor OPN.

2. Komórkami

organizacyjnymi OPN uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie
z amów ień publicznych są:

a)
b)
c)
d)
e)
0

Dział ds. Ochrony Przyrody,
Pracownia Naukowo - Edukacyjną
Dział ds. Udostępniania
Zespoł Ekonomiczny,
Sekcja Administracfno - Gospodarcza,
samodzielnestanowisko:
o ds. inwestycyjno - remontowych,
o sekretariatu i kadr
g) Posterunek Straży Parku.

3,

Zamówienia publiczne o szacunkowej kwocie netto wyższej lub równei 130 000 zł
netto są udzieiane w trybie postępowań przetargowych określonych w dziale II - IV
PZP, Podstawowym trybem zamówień jest przetarg nieograniczony.

4.

Zamówienia publiczne o szacunkowej kwocie netto niższej równej
udzielane są w oparciu o niniejszy regulamin.

niż 130 000 zł netto

podejmuje dyrektor OPN - w
oparciu o przepsy PZP na pisemny wniosek osoby odpowiadającej merytorycznie za
realizację dane go zamówienia.

5. Decyzje o sposobie realizacji zamówienia publicznego

6. W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu
o przepisy PZP, Dyrektor OPN powołuje stałą 3 osobową Komisję Przetargową
(określaną w dalszej częściskrótem komisja), w skład której wchodzi:

o

r

przewodniczący - kierownik komórki organizaclnej prowadzącej merytorycznle
zadanie zwlązane z udzielanym zamówieniem lub pracownik na samodzielnym
stanowisku,

o

sekretarz - pracownik prowadzący merytorycznie zadanie związane z udztelanym
zamówieniem lub pracownik innej komórki w sytuacji kiedy przewodniczącym jest
pracownik pr acuj4cy na samodzielnym stanowisku

o

członek - przedstawiciel ZespołuEkonomicznego.
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W przypadku nieobecnościw pracy jednej z ww. osób, pozytywnego oświadczenia

złożonego ptzez członka komisji w trybie art. 56 PZP Lub kiedy jej przewodniczący jest
jednoczeŚnie osobą prowadzącą merytorycznie zadanie objęte zamówieniem
publicznym otaz w przypadku wykonywania usługi ptzeptowadzania procedury
ptzetatgowej ptzez osoby z poza etatowych pracowników OPN powĄwany jest
doraŹnie inny skład ww. komisji w celu przygotowania i ptzeptowadzenia
określonego postępowania.
Ptzy udzielaniu zamówień specjalistycznych, do prac w komisji może być powołany na
podstawie pisemnej decyĄi dyrektora OPN tzeczoznawca - biegły z danĄ dziedziny.
7.

Zasady pracy komisji oraz jej skład określa stosowny regulamin (zŃącznik nr ]" do
niniejszego regulaminu pn. ,,Regulamin pracy Komisji Przetargowej w OPN" z dnia
1,1,.09.2017 t.).

8.

Ojcowski Park Narodowy

jako

podmiotem/podmiotamiptzeptowadzić
przepisy aft.38PZP.
9.

zamawiający moze wspólnie z innym
postępowanie i udzielić zamówienia - stosując

Postępowania o udzielenie zamówienia m:uszą być prowadzone
następujących zasad:

z

zachowaniem

a) konkurencyjności, a więc równego traktowania wykonawców poptzez:

o upublicznianie ogłoszeń o ptowadzonym postępowaniu,
o zakaz dyskryminacji wykonawców,
o okreŚlanie wykonawcom jednakowych wymagań

o
o
o
o
o

merytorycznych,
formułowanych jako warunki i kryteria oceny of.ert oraz wymagań formalno prawnych (dot. miedzy innymi warunków udziŃu w prowadzonym
postępowaniu),
zapewnienie wykonawcom jednakowego dostępu do tych samych informacji;

dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia

o

sposób obiektywny i

okreŚlanie odpowiednich do przedmiotu zamówienia wymagań dla
wykonawców, pozwalających wszystkim, którzy są w stanie należycie

wykonać zamówienie, ubiegać się o to zamówienie,
zaproszenie do postępowania takiej liczby wykonawców, która zapewni wybór
naj korzystniej szej ofetĘ, konkurencję i sprawn y pr zebieg p ostępowania,
odrzucenie oferty wykonawców nieuczciwiekonkurujących;

b) ptzejrzystości postępow

o

w

jednoznaczny na zasadach określonych w art. 99, t00,1,01,,1,02|1,03PZP,

ania ptzez:

dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia
jednoznaczny,
zagwarantowanie jawnoŚci postępowanią
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w

sposób obiektywny i

o
o

zachowanie pisemnej formy postępowania, jeżeli wymaga tego ustawaPZP,
obiektywizm przy rozpatrywaniu ofert, jednoznaczne określeniewarunków
udziału w postępowaniu oraz przekazanie wykonawcom opisu kryteriów i
sposobów dokonywania oceny ofert,
o zakaz swobodnego unieważnienia postępowania z wyłączeniem przypadkow
wymienionych w PZP, wynikających z narL7szeń treściumów z dotującymi
or az przepisach ob owtązujące go pt aw a)
c) formy elektronicznej postępowania przez:
o komunikowanie się w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyctu
środków komunikacji elektronicznej jeżeli ustawa nie przewiduje wyjątków od
tej formy (art.65PZP)

d)

Zamawiający nie moze w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać
wartości zamówienia iub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.
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zAMóWIENIA

o

WARToścIszACuNKoWEI

równej lub przektaczającej 130 000 netto

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
§2.
1.

Za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2, przygotowanie postępowania
przetargowego (określanego w dalszej częściskrótem postępowanie) wraz z pełną

dokumentacją (w skład której wchodzi opracowanie wniosku, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz przygotowanie/uzyskanie ewenfualnych zŃączników - w
tym szczegcłowego opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich i
przedmiaru robót) jest prowadzone przez sekretarza komisji - osobę ptowadzącą
merytorycznie zadanie związane z udzielanym zamówieniem publicznym. Od strony
formalnej za zgodnośćptzygotowanego postępowania otaz ww. dokumentacji z
przepisami PZP, a także z aktami wykonawczymi do tej ustawy odpowiada
przewodn iczący ko mis j i.
2.

lN

postępornaniach realizowanych

w ramach projektów dofinansowywanych ze źródeŁ

zewnęttznych, pochodząqrch zTJnii Europejskiej, tóżnego rodzaju fundacji, NFOŚiGW,
CKPS, etc. dopus zcza się komplekso we ptzeptowadzenie postępow ania przetargowego
w tym wykonanie pełnej dokumentagi przetargowej (określonej w ust. 1) w ramach
odpłatnego zlecenia realizowanego ptzez podmioty zewnętrzne na podstawie
uprzednio zawattej umowy cywilno prawnej w wyniku ptzeprowadzenia
konkurencyjnej procedury wyboru (np. w oparciu o zapytanie cenowe lrozeznanie
rynku).
Ą
J.

4,

W celu

udokumentowania postępornania wysłanie wszelkich dokumentów do
potencjalnych wykonawców jest odnotowywane w dzienniku podawczym ogólnym.
Natomiast wpływ ofert na określone postępowanie otaz ich przekazanie komisji jest
odnotowane w oddzielnym dzienniku podawczym. Oba dzienniki są prowadzone
ptzez sekretariat OPN.
Ogłoszenia dotyczące zamówienia klasyczne1o o wartości mniejszej niż progi unijne
zamieszczane są ptzez OPN w BiuletynieZamówień Publicznych, ptzy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pomocą lotmularzy umieszczonych na stronach portalu
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internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (art. 269 PZP), a ogłoszenia dotyczące
zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
przekazywane są przez OPN Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i publikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 86 PZP) i udostępniane są również na
stronie internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto ogłoszenia mogą być dodatkowo zamieszczone
w inny sposób, zgodnie z treściąart. 88 ust. 2 i art. 270 PZP.

5.

Komisja oraz osoby wykonujące czynnościw postępowanlz w imieniu Ojcowskiego P.N.
niezwłocznie po publicznym otwarciu złożonych ofert, są zobligowane do składania
oświadczen zgodnych z art, 56 PZP. W przypadku złożenia pozytywnego oświadczenia
osoba taka nie moze btać udziału w pracacl'':. komisji, a na jej miejsce powoĘwana jest
inna osoba do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania.

6. Oferty wpĘwa]ące na ogłoszone postępowanie, nie -o8ą być otwierane przed terminem
publicznego otwarcia ofert określonym w specyfikacji warunków zamówienia
(określanej w dalszej części skrótem swz)Iub w ogłoszeniu o zamówieniu.

W przypadku odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej,
zgodnie z art. 65 PZP, na oryginalnie zamkniętych ofertach składanych w miejscu

określonym w swz (w sekretariacie OPN) stawiana jest pieczęc z datą wpływu wraz z
odnotowaną godz. jej złożenia. Oferty takie przechowuje się w sekretariacie do czasu
tozpoczęcia częścijawnejpostępowania - tj. do momentu otwarcia ofert .

7. Każde stwierdzenie wcześniejszego otwarcia oferty winno byc

odnotowane

protokolarnie, zjednoczesnym powiadomieniem dyrektora OPN.

8. Otwarcie

ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie poźniej
niż następnego dnia po dniu, w którym upĘnf termin składania ofert.

9. Komisja dokonuje wszelkich czynnościformalno prawnych wynikających z

uregulowań PZP, w tym ocenę złożonychofert, w celu wybrania najkorzystniejszej z
nich w oparciu o kryteria określonew swz,

10,

Praca komisji konczy się sporządzeniem pisemnego protokołu, w którym zostaje
wskazana propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty lub zawarty wniosek o
unieważnienie prowadzonego postępowania. Protokół ten jest zatwierdzany przez
Dyrektora OPN. Jego zatwierdzenie jest formalną podstawą do ogłoszenia wyników
postępowania otaz do ewentualnego podpisania umowy z wybranym do realizaĄi
przedmiotowego zadania wykonawcą.

11.

r

Niezależnie od obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Ojcowskiego P.N.
umieszcza się ogłoszenie o tozpoczęciu postępowania przetargowe9o, swz (wraz z
załącznlkami), pytania od wykonawców, udzielone na nie odpowiedzi otaz ogłoszenie
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o wyniku

postępowania. Informacje te pozostają na tej stronie przez cary rok
kalendarzowy w którym postępowanie zostało przeptowadzone. Po tym czasie mogą
zostaĆ usunięte lub pozostać na stronie w formie elektroniczne1o archiwum z danego
roku.

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA
§3.
1,.

Wniosek o wszczęcie postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, swz (zawierającą co
najmniej treŚci zawarte odpowiednio w art. 1,34 PZP lub w art. 281, PZP) z
ewentualnymi zaŁącznikami otaz protokoł z ptzeprowadzonego postępowania
zawierający w formie załączników dokumentację dotyczącą wykonywanych przez
komisjc czynnościw tym również ogłoszenie o rozsttzygnięciu/unieważnieniu
postępowania, przygotowuje jej sekretarz - w konsultacji z przewodniczącym. W
przypadku indywidualnej oceny ofert ocena taka jest spotządzana ptzez każdego z
członków komisji.

2.

Swz jest podpisywana przez sporządzającego/ a więc sekretarza komisji, a następnie
parafowana przez przewodniczącego komisji illub prawnika wykonującego
pracę/usfugę na tzecz OPN (który w ten sposób stwierdza zgodnośćjej tresci z
przepisamiPzP), a następnie jest zatwietdzanaptzez dyrektora OPN.

3. W udzielaniu zamówień na roboty budowlane podstawą do oszacowania wartości
zamówienia, są:

a) kosztorys inwestorski, sporządzany na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno uzytkowym, jezeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia7lipca1994r. - Prawo budowlaną
planowane
b)
koszty prac projektowych otaz planowane koszty robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno uzytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca'1,994 r.,,PrAuJo budowlane" .

Ww. dokumenty stają się integralną częściądokumentaqi przetargowej. Zgodnie z att.
36 PZP oszacowanie wartości zamówienia dla prac budowlanych moze nastąpić nie
wczeŚniej niż na 6 miesięcy ptzed dniem wszczęcia zamówienia. Tym samym okres
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów prac projektowych
otaz planowanych kosztów robót budowlanych musi uw zględniać ten wymóg.
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4.

5.

6.

7.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznyffi, w zależnościod jego wartości,zgodnie z S 2
ust. 4, jest zamieszczane przez OPN w Biuletynie Zamówien Publicznych ptzy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych lub są przekazywane przez
zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i publikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. OPN udostępnia ogłoszenie również na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji. OPN moze
dodatkowo następnie udostępnić ogłoszenie w innym miejscu - na tablicy ogłoszeń w
dyrekcji OPN.

Rozpatrzenie otrzymanych ofert i wybranie najkorzystniejszej z nich, następuje na
niejawnym posiedzeniu komisji. Protokół z tego posiedzenia wtaz z kompletem
dokumentacji powstającej podczas oceny złożonych ofert, podpisany przez pj
członków, jest zatwierdzany przez dyrektora OPN.
Zgodnie z art.78 ust. 1 PZP dokumentacja z przeptowadzonego postępowania winnabyć
przechowywana przez okres 4 1at od daty zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w sposob gwarantujący jej nienaruszalność. Dokumentacja ta zostaje
przekazana do archiwum OPN po 2 latach (rozliczanym w okresie kalendarzowym)
Iicząc od roku w ktorym postępowanie zostało przeprowadzone. Do tego czasu jest
przechowywana przez pracownika, który merytorycznie prowadzi sprawy związane z
realizaclą ustawy PZP. leżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający
przechowuje umowęprzez cały czasjej trwania.

Zgodnie z postanowieniem art. 81 PZP Zamawialący ma obowiązek przekazać
Prezesowi Urzędu Zamówteń Publicznych informację o złożonychwnioskach o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie poźniĄ niż w terminie 7 dni
od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub
of

8.

ert ostatecznych alb o uniew ażnienta postęp owania.

Zgodnie z postanowieniem art. 8ż PZP Zamawiający ma obowiązek sporządzic roczne
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazać jest Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych do dnia 1 marca kazdego roku, następującego po roku, ktorego
dotyczy sprawozdanie.. Za prawidłową realizację tego obowiązku odpowiada
kierownik Sekcji Administrac}zjno - Gospodarczej.
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O WARTOŚCI

ZAMOWIENIA

SZACUNKOWEI

poniżej 130 000 zł netto realizowane w ramach środków pochodzących
zUnii Europejskiei

§4.
1.

2.

Zamówienia (dostawy, usfugi i roboty budowlane), których wartośćszacunkowa
zawartajest w ptzedziale lewostronnie zamknięłm < 2 000 złnetto + 1,30 000 złnetto),
są dokonywane na podstawie procedury tozeznania rynku wg zasad określonych ptzez
dotującego oraz określonych niniejszym regulaminem.

Udzielanie zamówień jest wykonywane w oparciu o pueprcwadzenie procedury
tozeznania rynku gwaranfującej oszczędnośći celowośćwydatkowania środków.

Proceduratapowinna,awprzypadkuzamówieńowartości@
netto musi uwzględniać zasadę:

a) uczciwejkonkurencfności, a więc równego traktowania wykonawców poprzez
o zakaz dyskryminacji wykonawców,
o ustalanie jednakowych dla wykonawców wymagań merytorycznych,

o
o

o
o
o
o

formułowanych jako warunki realizaĄi zamowienia, kryteria oceny ofert otaz
wymagania formalno prawne wobec wykonawcy (dot. między innymi
warunków udzińu w prowad zonym postępowaniu),
zapewnienie wykonawcom jednakowego dostępu do tych samych informacji;
określanie odpowiednicĘproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia wymagań
dla wykonawców, pozwalających wszystkim, którzy są w stanie nalezycie

wykonać zamówienie, ubiegać się to zamówienie,
zaptoszenie do postępowania takiej liczby wykonawców, która zapewni wybór
najkorzystniejszej oferty, uczciwąkonkurencję i sprawny ptzebiegpostępowania,
wykluczenie wykonawców nieuczciwie konkurujących;
wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o określoneuprzednio kryteria oceny
ofert,
określenie takich kryteriów oceny ofert, których zastosowanie nie zawężauczciwej
konkurencji poprzez określaniewymagań przewyższających pottzeby niezbędne
do osiągnięcia wszystkich celów projektu, prowadząc do dyskryminacji
potencjalnych wykonawców zamówienia,
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b)

przejrzystości postępowania przez:

o
o
o

dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny i jednoznaczny,
Zd$wdrantowanie jawnoŚci postępowania,
zachowanie pisemnej formy postępowania, jeżeli wyma1ają tego przepisy prawa
lub dotujący,
o jednoznaczne określenie warunków udziału w postępowaniu oraz ptzekazanie
wykonawcom opisu kryteriów i sposobow dokonywania oceny ofert,
o sporzĄdzenie protokołu z przeprowadzonej procedury zawierającego w swej treŚci
co najmniej:

-)
-)
-+
-+
->
->
-)

informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego/
zestawienie złożonych ofert wraz z datą ich złożenia,

informacje

o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu ptzez

wykonawców - jeślitakowe zostaĘ sprecyzowane w ogłoszeniu,
informacje o kryteriach oceny ofert i przyplsanym im wagach na podstawie
których dokonywa ny był wybór najkorzystniejszej oferty,
wskazanie najkorzystniejszej oferty wtaz zuzasadnieniem,
datę spotządzenta protokołu i podpis osoby upowaznionej do jego
zatwierdzenta,
załącznlki: wydruk potwierdzający zamieszczente ogłoszenia na stronie
internetowej OPN, złożoneoferty oraz oświadczeniaosob wykonujących
jakiekolwiek czynnościw przeprowadzanej procedurze o bezstronności
wobec wykonawców uczestniczących w postępowaniu,

c)

zakazu zaniżania wartości szacunkowĄ zamowienia w celu uniknięcia stosowania
przepisów niniejszego regulaminu,

d)

upublicznienia ogłoszeńo prowadzonym postępowaniu (określanych w dalszej
części skrótem ogłoszenie) w bazie konkurencyjności na stronie internetowej
ministra właściwegods. rozwoju regionalnego:
http sz l lb azakonkurencyj nosci. gov.pl/

otazna stronie internetowej Ojcowskiego P.N. Ogłoszenie w swej treścimusi zawierać:

o
o
o

opis przedmiotu zamówienia określony w sposób obiektywny i jednoznaczny,

kryteria ceny ofert,
termin składania oferĘ który nie może byc ktotszy niż 7 dni kalendarzowych w
przypadku dostaw i usług oraz 1,4 dni w przypadku robót budowlanych - Iicząc
od daty zamieszczenta ogłoszenia. Termin ten liczony jest wg zasad wynikających
z art. 1"1,0 - 1,1,6 ustawy z dnia 23.04.1964 r. ,,Kodeks cywilny" (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz.1740),
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o

o

możliwej zmianie postanowień zawartĄ umowy poptzez
wskazanie przesłaneĘ zakresu i warunków zgodnie z wymo1ami zawartymi w
informacje

dokumentach programowych lub umowie o dofinansowanie. IN ptzypadku gdy
dotujący nie określiwymagań należy odpowiednio stosować aft. 1,44 ustawy
PZP.

Ą
J.

Zasady udzielania zamówień poniżej kwoty 130 000 zł netto są uzależnione od
szacunkowej wartościzamówienia. Szacowanie wartościzamówienia następuje z
należytą starannością w oparciu o ceny rynkowe z uwzględnieniem zamówień
uzupełniających. Zabroniony jest podział zamówienia publicznego w celu obnizenia
iego wartościszacunkowej. a tym samym unikania przeptowadzania procedury
ptzetatgowej lub tozeznania rynku.
Ustalając wartośćszacunkową zamówienia osobno dla każdej z
dostaw oruz robót budowlanych należy:

-)
+
+

3

grup: dla usług,

łączyĆ zamówienia w sytuacji kiedy są one tozsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
Łączyć zamówienia realizowane w tym samym okresią

brać pod uwagę możliwośćwykonania zamówienia publicznego ptzez jednego
wykonawcę,

+

w przypadku udzielania zamówień w częściacĘsumować wartościszacunkowe
zamówień będących jego częściamiskładowymi w celu ustalenia ich sumarycznĄ
wartości.

4.

Wyróżnia się 3 grupy wartości zamówień (wartośćzł netto):
a) w przedziale matematycznym

(2

000 + 20 000

),

b) w przedziale matematycznym < 20 000 + 50 000

)

c) w przedziale matematycznym < 50 000 + 130 000

).

UWAGA: rodzaje nazoiasów ww. przedziałów mala znaczenie matematyczne * są lewostronnie zamknięte i
pr aw

o

str onnie

o

tw ar t e.
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ZAMÓWIENIA

o WARToŚcI

w ptzedzia|e

(

2 o00

zł + 20 o0o zł\

o ww.

wartości, należy stosować zasadę racjonalnego,
przejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady

Udzielając zamówień

efektywnego i
uzyskiwan ia najlep szy ch

ef ektó

w

p opr zez

o
o

wstępneoszacowanie rynkowej wartośćzamówienia,

o

skierowanie do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców zapytania
ofertowego (bądź wydrukowanie ze stron internetowych minimum aktualnych
cenników co najmniej dwóch wykonawców),

o

wybranie

o

ogłoszenie wyników przeprowadzonego tozeznania na stronie internetowej
OPN pod warunkiem, iz uprzednio umieszczono także ogłoszenie o
w szczęciu takiej procedury,

o

sporządzenie projektu umowy przez osobę prowadzącą merytorycznie
rcaliz ację d ane go z am ówien ia i pr zedłożenie ej dyrektorowi OPN,

uzyskanie wstępnej akceptacji realizacji przedmiotowego zamówienia przez
głównego księgowego i dyrektora OPN,

w oparciu o kryteria oceny

najkorzystniejszej spośród złożonych
ofert, sporządzenie notatki z przeprowadzonych czynności i przedstawienie jej
do akceptacji dyrektorowi OPN i głównemu księgowemu. Wybrana oferta nie
powinna przekraczać oszacowanej wartościrynkowei. W przypadku złożenia
tylko jednej ważnej oferty przeprowadzone czynności zachowulą swoją
ważnośći złożonaoferta moze zostać lznana za najkorzystniejszry pod
warunkiem, że ogloszenie o postępowaniu wcześniej zostało zamieszczone na
stronie internetowej OPN,

j

o

zgromadzenie kompletnej dokumentacji w ramach przeprowadzonego
zapytania ofertowego i jej przygotowanie do zatchiwizowania (archiwizacja
wykonywanaprzez sekretariat jeśliw OPN nie jest zatrudniony archiwista,

o

odnotowanie ptzez osobę prowadzącą merytorycznie udzielenie danego
zamówienia publicznego (na złożonej ptzez wykonawcę zamówienia fakturze)
faktu wykonani a rozeznania rynku,
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ZAMÓWIENIA

o WARToŚcI

w przedziale

< 20 000

zł + 50 000 zł )

o ww. wartości,należy stosować zasadę racjonalnego,
i ptzejrzystego wydatkowania z jednoczesnym zachowaniem zasady

Udzielając zamówień

efektywnego
uzyskiwania najlepszych efektów poptzez:

o
o
o

wstępnie oszacowanie wartości zamówienią
wystąpienie z pisemnym wnioskiem do dyrektora OPN o wszczęcie procedury
w celu udzielenia danego zamówienia z uptzednim uzyskaniem pisemnej
akceptacji głównego księgowego (na ww. wniosku),

upublicznienie ogłoszenia na stronie internetowej OPN o wszczęciu procedury
zawierającego w swej treścizaproszenie do składania ofert,

o

wybranie

o

upublicznienie ogłoszenia na stronie internetowej OPN o wyborue
najkorzystniejszej oferty -po zatwierdzeniu protokofu przez dyrektora OPN,
sporządzenie projektu umowy ptzez osobę prowadzącą merytorycznie
realizagę danego zamówien ia i przedłożenie jej dyrektorowi OPN,

o
o
o

w oparciu o kryteria oceny

najkorzystniejszej spośród złożonych
ofert, sporządzenie protokołu z ptzeprowadzonych czynności i przedstawienie
go do akceptacji dyrektorowi OPN,

zgromadzenie kompletnej dokumentacji w ramach ptzeprowadzonego
zapytania ofertowego i jej ptzygotowanie do zarchiwizowania (archiwizacja
wykonywanaptzez sekretariat jeśliw OPN nie jest zatrudniony archiwista,
odnotowanie ptzez osobę ptowadzącą merytorycznie udzielenie danego
zamówienia publicznego (na złożonej ptzez wykonawcę zamówienia fakturze)
faktu wykonani a rozeznania rynku.

ZAMÓWIENIA

o WARToŚct

w ptzedziale

< 50 000

zł +

130 000

zł)

Udzielając zamówień o ww. wartości,należy obligatoryinie stosować zasadę
konkurencyjności (wskazaną w p. § 4 ust. 2a niniejszego regulaminu) otaz
racjonalnego efektywnego i przejrzystego wydatkowania z jednoczesnym
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów poptzez stosowanie ogólnych
warunków rcalizaĄi zamówień publicznych wskazanych w aktualnych wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju (określonych w dalszel części skrótem wytyczne) onz
zasady określonew p. § 4 ust. 2b niniejszego regulaminu, a więc dotyczące:
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o
o
o
o
o
o
o

szacowania wartości zamówienia,
opisu przedmiotu zamówienia,
terminówpostępowania,
dostępu wszystkich wykonawców do informaĄi związar.e1 z prowadzonym
postępowaniem,
warunków udziału w prowadzonym postępowaniu,
kryteriów oceny ofert,
zaptsów umownych dot. naliczania kar za nienależyte wykonanie zamówienią

Udzielanie zamówienia polega na:

o
o

wstępnym oszacowaniu wartości zamówienia,

o

upublicznieniu ogłoszenia o tozpoczęciu ww, procedury, a następnie o jej
wyniku na stronie internetowej OPN oraz w bazie konkurencyjności na stronie

wystąpienie z pisemnym wnioskiem do dyrektora OPN o wszczęcie procedury
w celu udzielenia danego zamówienia z uprzednim uzyskaniem pisemnej
akceptacji głównego księgowego (na ww. wniosku),

internetowej ministra właściwegods. rozwoju regionalnego,

o wybraniu w oparciu o kryteria

oceny najkorzystniejszej oferty spośród
złożonychofert, sporządzeniu protokołu z ptzeprowadzonych czynnościi

przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi,

o upublicznieniu ogłoszenia na stronie

internetowej

OPN o

wyborze
najkorzystniejszej oferty - po zatwierdzeniu protokołu przez dyrektora OPN,

o
o

5.

sporządzeniu projektu umowy iprzedłożenie go dyrektorowi

zgromadzenie w jednym pliku sporządzonych w ramach wykonywanych
czynnościdokumentow potwierdzających fakt wyboru wykonawcy poprzez
zastosowanie rozeznanla rynku (przygotowanie dokumentów do
zarchiwizowania).

Zasady ogólne dla wszystkich ww. grup postępowań:

a) wybor wykonawcy odbywa się na podstawie przeprowadzonej procedury

rozeznania rynku (za wyjątkiem zamówień wyłączonych w oparciu o art. 4 p. 1-2a;
p. 3a, b, i-I; p. 4; p. 5-Bc; pJ,0-1,4 PZP), w oparciu o otrzymaną co najmniej
1. ważna, a więc spełniającą wymogi ogłoszenia ofertę,

b) * przypadku braku minimum 1 ważnej oferty spełniającej wymogi ogłoszenia,
procedura wyboru wykonawcy moze ulec powtórzeniu (lub zastosowaniu zasady
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wskazanej

w p. c) ) - po

uprzednim spisaniu stosownego protokołu z

unieważnieniem tego postępowania,
c)

brak ważnĄ oferty w powtórzonym postępowaniu skutkuje unieważnieniem

procedury zapytania i w konsekwencji umozliwia Zamawiającemu udzielenie
zamówienia na zasadzie swobodnego wyboru Wykonawcy po uprzednim
spotządzeniu stosownych dokumentów przez osobę zalmuj1c1 się merytotycznie
tematem zamówienią

d) w ptzypadku zaistnieniatzw. konfliktu interesów należy stosować zasady określone
w wytycznych,
e)

w ptzypadku odstąpienia wyłonionego w procedurze rozeztlania rynku wykonawcy
od zawatcia umowy, dopuszczona jest mozliwośćjej zawarcia bez ponownego
przeprowadzania procedury wyboru znastępnym w rankingu wykonawcą którego
oferta w prowadzonym postępowaniu uzyskała kolejne miejsce. W ptzypadku kiedy
w prowadzonym postępowaniu ńożyłofertę tylko jeden wykonawca, który uchyla
się od jej zawarcia lub w wyniku uchylania się wszystkich po kolei wykonawców,
którzy złożylioferty spełniające postawione warunki, dopuszcza się realizaĄę
zamówienia w oparciu o zapisy w p. 5c.
udzielenie zamówienia następuje na podstawie zawartej pisemnej umowy cywilnoprawnei

8)

h)

nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawattej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba
że w zapytaniu ofertowym zostńa ptzewidziana mozliwośćdokonania takiej
zmiany onz zostaĘ określonewarunki takiej zmiany,

istnieje mozliwośćudzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień publicznych uzupdniających, w wysokości

nieprzekraczającej 50o/" wartościzamówienia publicznego określonej w umowie
zawartej z wykonawcą o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem
zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwośćudzielenia takiego
zamówienia publicznego zostŃa przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w
umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie
zasady konkurencyjności.
i)

istnieje mozliwośćudzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług tub robót
budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem
podstawowym i nieprzekrcczających 50% wartościrealizowanego zamówienia
publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonanią których wykonanie
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
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z

ptzyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia

dodatkowego

od

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia

niewspółmiernie wysokich kosztów
1ub

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego.

W ww.

sytuacjach

nie zachodzt koniecznośćponownego stosowania

zasady

konkurencyjności.

6. Warunkiem udzielenia zamówienia na roboty budowlane jest posiadanie

stosownej
kosztorysem inwestorskim.

dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem robót i
Ewentualne zapytanie o cenę do potencjalnych wykonawców wysyłane jest wraz z
przedmiarem robót. Przedmiar ten stanowi podstawę do wyceny oferty składanej przez
wykonawców.

7. Dokumentaga z postępowań rozeznania rynku przechowywana jest u pracownika
merytorycznie odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia przez okres
wymagany przez finansującego/dotującego zamówienie. Po tym okresie jest
ptzekazywana do archiwum zakładowego.

8. Wykonawcy mogą składać oferty w formie/formach wskazanej w upublicznionym
ogłoszeniu: pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

9.

Ocena złożonych i spełniających wymogi ogłoszenia ofert dokonywana jest poprzez ich
porównanie ptzy pomocy kryterium oceny. Podstawowym kryterium jest cena oferty
(cena jednostkowa brutto lub koszt całkowity brutto realizaĄi danego zadania). Do
oceny złożonych ofert mozna zastosować oprócz ceny oferty także inne pomocnicze
kryteria uwzględniające zasadę wskazaną w § 4 p,2.

10.

Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz
wobec Wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a także do zawierania umów w
sprawach takich zamówień, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.

12.

zamówień udzielanych w związku z realizacja projektów, których
finansowanie jest uzależnione od zachowania zasad odmiennych Iub dalej idących niz
wyżej określone - stosuje się zasady wymaganeprzez Finansujących/Dotujących.

W przypadku

Wymóg tozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia
kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia, etc.) w których uczestniczy nie więcej niż
5-ciu pracowników OPN,
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13.

JeŚli ptzeprowadzenie procedury rozeznania rlmku nie jest mozliwe z obiektywnych
ptzyczyn, realizaĄa danego zamówienia jest możliwa pod warunkiem spisania notatki
sfuzbowej zawierającej w swej treścistosowne uzasadnienie i przedstawienie jej do
akceptacji dyrektorowi OPN.

1,4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązująaktualne wytyczne

Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Strona

ZAMÓWIENIA FINANSOWANE

-

Z

WŁASNYCH ŚnOPrOW

o wartościszacunkowej poniżej 130

000 zł netto

§5.
1.

Przed rozpoczęciem procedury dot. danego zamówienia, sugeruje się przeprowadziĆ
analizę pottzeb Zamawiającego/ ktorej zasadntczym celem jest badanie mozliwoŚci
zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych lub w
inny sposób niż przez udzielenie zamówienia.

Wydatkowanie środkow publicznych (określanew dalszej częściskrótem
,,wydatkowanie"), których wartośćszacunkowa jest niższa od progu określonego w art.2
ust. 1 pkt 1, PZP, g. do kwoty 130 000 złotych netto - w skali całego roku
budzetowego], są dokonywane na podstawie procedur określonychniniejszym
regulaminem - za wyjątkiem:

a)
b)
c)

zakupu materiałów biurowych,

d)

usług telekomunikacyjnych i pocztowych,

e)
0
g)

usług komunalnych w tym wywozu śmieci,

dostaw gazui wody,
dostaw energii elektrycznej,

obsługi prawnej,
obsługi bankowej,

h) opłat związanych z prowizją

pobieraną ptzez operatorów płatnościmobilnych i
płatnościkartami płatniczymi (dotyczy płatnościobsługiwanych przez terminale
płatnicze na punktach kasowych OPN oraz zainstalowanych w parkomatach

oPN),

i)
j)
k)

zakupu paliw i częsci zapasowych do pojazdow OPN,

wykonywania usługi nadzoru autorskiego lub inwestorskiego,
napraw serwisowych pojazdów OPN,

w przypadku przewidywalnych w skali danego roku budżetowego zamówień tego samego rodzaju, wartość
A więc zamówienia przewidywalne w skali danego roku budzetowego nie mogą być
dzielone w celu obnizenia ich jednostkowej warlości wydatkowania i w konsekwencji uniknięcia przeprowadzenia

wydatkowania jest sumowana.

jakiejkolwiek procedury opisanej niniejszym regulaminem.
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l)

obsfugi serwisowej posiadanego sprzętu
teletechnicznej (w tym IT).

i

utządzeń, instalacji 1tzewczej,

Pomimo ww. wyrł,ączeń uprawnieniem dyrektora OPN jest podjęcie decyzji o
przeprowadzeniu dowolnej procedury na zasadach wskazanych w niniejszym
regulaminie zmietzającej do udzielenia zamówienia publicznego z ww. zakresów
dostaw, usfug.
a
J.

W ptzypadku zamówieó których przedmiotem jest świadczenie usfug związanych z
rcprezentaqą Zamawiającego ptzed sądami, organami administracji publicznej,
organami Ściganią w przypadkach uzasadnionych interesem ZamawiĄącego z

poszanowaniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków,
dopuszcza się udzielania ww. zamówień (usług) z pominięciem postanowień
niniejszego regulaminu.
4.

5.

Wydatkowanie jest wykonywane w oparciu o zasadę efektywnego zarządzania finansami

sposób racjonalny i efektywny gwarantujący oszczędnośći celowość.Udzielając
zamówienia należy kierować się zasadą zachowania uczciwej konkurencjł równego
traktowania wykonawców, przejrzystości postępowania otaz proporcjonalności
wymagań.

w

Zaleca się by przygotowując postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego
uwzględniaĆ kwestie związane ze zrównowazonym rozwojem, co oznlacza
dokonywanie tylko dobrze przemyślanych i niezbędnych zakupów oraz nabywanie
produktów, usług, robót budowlanych możliwie w najmniejszym stopniu
oddziafujących na środowisko, a także uwzględniając społeczne i ekonomiczne skutki
decyzji zakupowych.

6,

7.

Realizacja zamówień o wartościpowyżej 3 000,00 zł netto wymaga uprzedniego
zawarcia pisemnej umowy za wyątkiem dostaw sprzętu dostępnego w istniejących
sieciach handlowycĘ stacjonarnych i internetovyych (punktach sptzedaży). Powyższy
wyjątek jest fakultatywny.
P

rzed r ozp oczęciem procedury wyłonienia wykonawcy na

a) roboty budowlane wymagane

:

jest ustalenie ich wartości szacunkowej na podstawie

aktualnego kosztorysu inwestorskiego (ważnego 6 m-cy od jego sporządzenia)
Publiczne ogłoszenie o rozpoczęciu procedury wyboru wykonawcy na realizaqę
ww. robót musi zawietaĆ załączony przedmiar łch robót umozliwiający
wykonawcom ustalenie kwoty ofertowej. Yr{w. zasady nie stosuje się przypadku
udzielania zamówienia w trybie tzw. zaprojektuj i wybuduj. Wówczas wartość
szacunkowa ustalana jest w oparciu o dane uzyskane w ramach tzw.badania rynku
Iub w oparciu o opracowaną koncepcję wykonania przewidywanych robót.
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b) dostawy lub usługi wymagane
r

jest ustalenie ich wartości szacunkowej na podstawie

ozeznania cen rynkowych.

'N zależnościod szacowanej wartościusługi/dostawylroboty budowlanej (określanych
w dalszej częściskrótem zamowienie), wydatkowąnie do wysokości ponizej 130 000
złotych netto realizowane jest w oparciu o nw. zasady:

a)

o wartości do 75 000,00

zł netto bez żadnej wewnętrznej procedury,

b) o wartościszacunkowej mieszczącej się w przedziale wartościpowyże1 75 000,00 zł
netto do kwoty poniżĄ 130 000,00 zł netto - w oparciu procedurę opisaną w
p.9 - 14 ntniejszego paragrafu.
Pomimo ww. zakresów kwotowych zamówień uprawnieniem dyrektora OPN jest
podjęcie decyzji o przeprowadzeniu dowolnej procedury na zasadach wskazanych w
niniejszym regulaminie zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego z ww.
zakresów.
9,

Procedura wyłonienia wykonawcy w celu udzielenia zamówień opisanych w p. 8b
wykonywana jest przez pracownika OPN odpowiedzialnego merytorycznie za ich
realizację. Wykonywana jest ona w oparciu o nw. zasady zwuązane z
przeprowadzeniem rozeznania rynku (określonym w dalszej częściskrótem rozeznanie):

a) wstępne oszacowanie rynkowej wartośćzamówienia,
b) uzyskanie wstępnej akceptacji rea|izacji przedmiotowego zamówienia przez
głownego księgowego i dyrektora OPN w oparciu o stosowny druk wniosku o
udzielenie zamówienia,

c)

rozpoczęcie procedury rozpoczyna się od zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym
rozeznaniu na stronie internetowej Ojcowskiego P.N. Po j"go zamteszczeniu
ogłoszenie to moze zostać przesłane drogą elektroniczną lub pocztową do
potencjalnych wykonawców zamówienia. Dopuszcza się rozpoczęcie procedury bez
zarnieszczania ogłoszenia na stronie internetowej OPN pod warunkiem przesłania
jego elektronicznej wersji drogą mailową do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców,

d) * uzasadnionychprzypadkach, na pisemny i uzasadniony wniosek osoby

zajmulące1

się merytorycznie tematem zamówienia, dążąc do uzyskania jak najlepszej jakości
usługi, dostaw lub robot budowlanych, dopuszcza się wysłanie ogłoszenia w formie
pisemnej (pisma) lub drogą elektroniczną (skanu pisma) do minimum
3 potencjalnych wykonawców, bez obowiązku zamieszczania ogłoszenla na stronie
internetowej OPN. Wyboru Wykonawcy dokonuje się w oparciu o co najmniejjedną
złożonąw terminie iważnąofertę spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniu.
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e)

ocena zŁożonych ofert dokonywana jest poprzez ich porównanie ptzy pomocy
kryteriów ich oceny. Podstawowym kryterium jest najniższa cena oferty (cena
jednostkowa brutto lub koszt całkowity brutto realizaĄi danego zamówienia). Do
oceny złoŻonych ofert można zastosować optocz ceny oferty także inne pomocnicze
kryteria. Puylęte do oceny ofert kryteria muszą być uptzednio wskazanelopisane w
ogłoszeniu dot. zapytania ofertowego z podaniem ich wag otaz sposobu wyliczania
na ich podstawie punktacji ofert.

podstawową formą składania ofert jest forma analogowa - poprzez składanie ofert
pisemnych w zamkniętych ofertach. W sytuacjach udzielania pilnych pod względem
terminowym zamówień lub zamówień realizowanych w okresie zagrożenia
sanitarno - epidemiologicznego, dopuszcza się składanie ofert drogą elektronicznąna oficjalny adres poczty elektronicznej Parku. Minimalny termin składania ofert
wynosi co najmniej 5 dni kalendarzowych licząc od daty umieszczenia ogłoszenia na
stronie internetowej OPN, a w pruypadku składania ofert drogą elektroniczną 3 dni
roboczych. Ww. terminy liczone są w8 zasad wynikających z art. 110 - 1,1,6 ustawy z
dnia 23.04.1964 r. ,,Kodeks cywilny",
8)

w przypadku złożeniaofert w zamkniętych

kopertach ich otwarcie następuje w
sposób komisyjny. Otwarcie ofert ma charakter jawny i dokonywane jest w dacie
wskazanej w ogłoszeniu. W ptzypadku istniejącego zagtożenia - epidemicznego
dopuszcza się nieumieszczanie w ogłoszeniu informacji o dacie i godzinie otwarcia
ofert. Tym samym ich otwarcie następuje bez możIiwościudzińu w tej czynności
Wykonawców.
Ww. komisja składa się co najmniej z 2 osób - w tym pracownika odpowiedzialnie
merytoryc znie za realizaĄę przedmiotowego zamówienia.
IN przypadku konieczności udzielenia pilnego zamówienia publicznego dopuszcza

się do przeptowadzania rozeznania cenowego

w

oparciu

o

prueprowadzoną
ustną/telefoniczną rozmowę - pod warunkiem sporządzenia z przeprowadzonych
czlmnoŚci stosownejnotatki sfużbowej izaakceptowaniem jĄprzez dyrektora Parku.
h)

brak ważnej oferty prowadzi do powtó rzenia ww. procedury - po uprzednim
spisaniu stosownej notatki sfużbowej i przedłożeniu jej do akceptacji dyrektorowi
oPN.

0

nieefektywne (bez wyboru wykonawcy) przeprowadzenie dwóch kolejnych po sobie
rozeznań umożliwia Zamawiającemu dokonanie przedmiotowego zamówienia na
zasadzie swobodnego wyboru wykonawcy pod warunkiem uprzedniego spisania
stosownej notatki i przedstawienia jej do akceptacji dyrektorowi OPN. Wyjątkiem od
tej zasady jest koniecznośćpilnego udzielenia zamówienia publicznego
uzasadnionego przez osobę składającą wniosek o udzielenie takiego zamówienia w
sposób pisemny,
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j)

wybór wykonawcy spośród złożonychważnych ofert cenowych - z zastrzezeniem
podpunktu g), następuje w oparciu o sporządzony i pisemnie zaakceptowany przez
dyrektora OPN protokoł z przeprowadzonego rozeznania, zawierającą propozycję
wyboru wtaz z uzasadnieniem. Załączntkami do ww. notatki są złożone oferty
cenowe. Nie dopuszcza się do prowadzenia negocjacji cenowych z wybranym
wykonawcą - po terminie złożeniaofert cenowych,

k) w przypadku,gdy kwota nalniższej ze złożonych ofert osiągnie próg 130 000 zł netto,
postępowanie zostaje obligatoryjnie unieważnione. W takiej sytuacji w celu
udzielenia przedmiotowego zamówienia na|eży przeprowadzić ponownie

postępowanie o udzielenie danego zamówienia jednak w oparciu o zasady określone
w PZP,

l)
10.

informacja o wyniku rozeznania zostaje umieszczone na stronie internetowej OPN i
moze bycprzesłana do wykonawcow drogą elektroniczną.

Dokumentacja

z ww.

odp owie d ztalne go za
11.

r

tozeznań przechowywana jest

u

pracownika merytorycznie

ealiz aĄę dane go z amówienia.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zamówienia z pominięciem
opisanej procedury. W takiej sytuacji podstawą realizacji zamówienia do wysokości
poniżej ].30 000 złotych netto jest akceptacja dyrektora OPN wyrażana pisemnie na
podstawie sporządzonego odpowiedniego pisemnego wniosku. Wniosek ten musi
zawierać
w swej treściuzasadnienie realizacji danego zamówienia bez stosowania procedury
rozeznania. Jest on sporządzany i przedkładany dyrektorowi OPN w celu akceptacji
p r zez o sob ę merytorycznie odp owiedzialną z a r ealizację z amów i eni a.

12.Przez uzasadnione przypadki wskazane w p.1,1, rozumie się wszelkie zdarzenia nagłe
(np. awarie, klęski żywtołowe), których wcześniej nie można było przewidzieć,
powodujące negatywne skutki dla posiadanych przez OPN własnych składników
majątku (urządzenia, sprzęt techniczny obiekty infrastruktury technicznej, etc.), które
wymagają ntezwłocznte podjęcia czynności zabezpieczajacych przed dalszymi
negatywnymi skutkami w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia awarii lub
w!ęcz jej wystąptenia oraz natychmiastowego usunięcia negatywnych dla otoczenia
skutków zaistniałej klęski żywiołowej utrudniającej lub wręcz uniemożliwiającej
prawidłowe funkcjonowanie istotnej dla społeczeństwa infrastruktury technicznej
znaj*"qącej się na obszarze OPN oraz w sytuacji kiedy istnieje pilna i terminowa
konieczno śćrozliczenia posiadanych środków finansowych.
].3.

Wartośćzamówień udzielanych

w oparciu o

granicznych wartości określonych w § 5 p. 8b.
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rozeznanie,

nie moze

przekraczaĆ

14.Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia otaz
wobec wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a także do zawierania umów w
sprawach takich zamówień, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
1,5.

Za ptzestrzeganie przepisów niniejszych zasad odpowiedzialni są kierownicy komórek
organizac5l1nych OPN - w tym osoby pracujące na tzw. samodzielnych stanowiskach
realizujące w swojej komórce stosowne zamówienia.

SPRAWY POZOSTAŁE

1.

§6.

Do

wszelkich pozostĄch kwestii, nieokreślonych niniejszym regulaminem,
a związanych z udzielaniem zamówień publicznych (z wyłączeniem zamówień o

wartoŚci szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto) - stosuje się ustawę z dnia 1,'l,
wrzeŚnia 2019r ,,PrAlDo ząmówień publicznych" (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 t. poz,
2019 zpoźn. zm.) orazptzepisy wykonawcze do tejustawy.
2.

J.

Traci moc dotychczas obowiązujący ,,Regulamin udzielania zamózllień publicznych" z dnia
1,1,.12.2020 r. doĘczący przedmiotowej sprawy/ a wprowadzony zatządzeniem
dyrektora OPN rc 5712020.

Nie ulega zmianie dotychczasowy ,,Regulaminpracy Komisji Przetargowej w OPN",który
jest nadal ob owiązujący

.

Oprncounnia: T. Ciarat

ZATWIERDZAM:

Ojców, dnia:

].5

marca

2021, r.

Ząłqczniki:

I.

Wzór zapytania cenowego

-

w oparciu o podstawowe kryterium oceny oferty
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ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące zamówień poniżej 130 000 złotych netto
Ojcowski Park Narodory zaprasza do źożeniaoferty na realizację zamówienia:

1.

Przedmiot zamówienia(opis):

ż. Termin reaIizacji zamówienia:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji:
4. Termin i forma fatności
5.
6,
7

.

8.

9.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami:
Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w j. polskim.

Kryterium oceny oferty: cena ofertowa

(o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

Zapytanie cenowe prowadzone jest w oparciu o regulamin umieszczony na stronie internetowej:
http //www. gorczanskipark.
:

p

l/

TRESC OFERTY
1.

Nazwa i adres Wykonawcy:

ż. NIP:
3. Oferuję wykonanie
netto: ,,...,..
brutto:

przedmiotu zamówieniazacenę

jednostkową

(niepotrzebne skreśtić):

zł (słownie:
..,,

..)

zł (słownie:,..............

Cena brutto zawiera stawkę podatku

4.

/ cenę

.... ...... .........)

VAT w wysokości: ...........%

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję warunki opisane w
zapytaniu c en owym pr zy r e alizacji przedm i otow e go zam ówi eni a.

1r,lir"..ostl

"'

'

dnia:
1r'""rr'
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UjL,rJl!$KI PARK NARODOWY
oi ców 9,32-045 Suloszowa
tel.

1

2-3B9-20-05, fax 12-389-20-06
REGoN 122457363

NIP 513023t4Z7

REGULAMIN
pracy Komisji Ptzetargowej

w Ojcowskim Parku Narodowym
podstawaprąxlna: ustąwa z

11 rurześnią2019 r, ,,Prąwo zamówieńpublicznych"
2019, z późn. zm.) - określąna w dalszei części skrótem PZP

(tekst jedn. Dz. l,]. z 2019 r., poz,

§1.
1,.

2.

Komisja Przetargowa - zwarLa w dalszej częściregulaminu KomisjĘ, jest powołana
zauądzeniem dyrektora Ojcowskiego P.N. i ma charakter staĘ. Jej zadaniem jest
wykonywanie wszelkich czynnościwynikających z uregulowań PZP związanych z
prowadzonymi postępowaniami przetargowymi o wartościszacunkowej równej lub
ptzekraczającej kwotę 130 000 złnetto.
Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Dyrektora Ojcowskiego Parku

Ą

J.

Narodowe go (kierow nika Zamawiaj ące go).
Komisja przetargowa działa w oparciu o przepisy ustawy PZP.

4,

Komisjaskłada sięz3 osób. W jei składwchodzi:

a) przewodniczący Komisji, którym jest kierownik dziŃulzespołu w Ojcowskim
Parku Narodowym (określanym w dalszej częściskrótem OPN), który ze względow
merytoryc zny ch rcalizuje dane zamówienie publiczne. Do jego zadań nakeży :

.
.
'

'
.
'
r

zwoływanie posiedzeń Komisji,
organizaĄa jejpracy,
nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
informowanie dyrektora OPN o ewentualnych problemach związanych z
pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przedstawianie dyrektorowi OPN protokołów zptackomisjł
\M przypadku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
równej lub przeknczĄącej progi unijne - przekazywanie ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej i publikowanie ich w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej,
Wr ptzypadku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
nieprzekraczającej progów unijnych - umieszczanie w formie elektronicznej
ogłoszeń (o postępowaniu o zamówienie publiczne otaz o udzieleniu

zamówienia) w Biuletynie Zamówień Publicznych (określanymw dalszej
częściskrótem BZP)sporządzante w oparciu o art. 82 PZP rocznego
sprawozdania o trdzielonych zamówieniach wysyłanych do Preze sa Zamówień
Publicznych.

b) sekretarz Komisji, ktorym jest pracownik prowadzący merytorycznie
związany z udzielany m zamówieniem.

I

D o je

go zadań naLeży

temat

:

sporządzanie i prowadzenie dokumentacji z postępowania o udzielenie danego
zamówieniapublicznego/ w tym opracowanie w kolejności:
wniosku określającegotryb przetargu oraz jego szacunkową wartość.
Wniosek ten przedstawia dyrektorowi OPN do akceptacji po uprzednim
zatwierdzeniu go przez głownego księgowego OPN,
projektu specyfikacji warunków zamówienia (zwanĄ dalej SWZ)
zgodnego z art. I34 lub ż81 PZP. Projekt ten jest przedstawiany
dyrektorowi OPN do akceptacji, po jego uprzedniej weryfikacji przez
przewodniczącego Komisji pod kątem zgodności z przepisami PZP oraz
aktami wykonawczyml do tej ustawy,
ogłoszenia o ptzetatglJ oIaz o jego rozstrzygnięciu (które jest umieszczane
również na stronie internetowej OPN oraz wywieszane w siedzibie Ojcowskiego
P.N, na tablicy ogłoszeniowej) i innych ogłoszeń wymaganych zgodnte z art.
267 PZP, ktore zamieszczane są w BZP, a także ogłoszeń, o ktorych mowa
w dziale II PZP (postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o
wartościrownej lub przekraczającej progi unijne), które przekazywane są

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i publikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (art. 86 PZP). Ogłoszenie o wynikach

o
o

o

uczestnikow

ostępowania,
p rotokołu z przepr owadzone go p ostępowa nta przetargowe go/

pt zetar gu jest równi eż w y syłane d o

przygotowanie stosownej umowy
ptzepr ow adzonym

p

w celu

p

realizacji zadania objętego

ostępowaniem,

przedłożenie przewodniczącemu Komisji kserokopii podpisanej przez
strony przedmiotowej umowy - w celu ogłoszenia w BZP udzielenia przez
zamawiającego przedmiotowego zamówienia

c) członek Komisji

będący pracownikiem Zespołu Ekonomicznego,

5. Wprzypadku:
a) zamówień specjalistycznych, w celu prawidłowej oceny ofert pod względem
merytorycznym do prac w Komisji może być powołany rzeczoznawca - biegĘy z
danej dziedziny,
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b) koniecznoŚci tozpattzenia ewentualnych zapytan lub odwołań składanych przez
wykonawców uczestniczących w prowadzonym postępowanią do ww. składu
Komisji moze być powołana doruźnie osoba posiadającawyksztńcenie prawnicze.

6. W przypadku

nieobecności w dniu otwarcia ofert jednej z powołanych do stałe] Komisji
osób lub kiedy osoba będąca przewodniczącymKomisji prowadzimerytorycznie zaktes
zadań objętych postępowaniem ptzetargowym, dyrektor OPN powofuje zarządzeniem
w miejsce takich osób innego pracownika.

7. Odwołanie członka Komisji w toku prac o udzielenie zamówienia publicznego/ moze
nastąpiĆ wyłącznie w sytuacji naruszenia ptzez niego obowiązków określonych
niniejszym regulaminem lub złożeniawymaganego oświadczenia w oparciu o art. 56
PZP, z którego wynika iż zaistniaĘ okolicznościwskazane tym artykułem.

8. Niezależnie od stopnia zaawansowania prac dotyczących udzielenia zamówienia,

członkowie Komisji mają obowiązek wyłączyć się z jej prac w przypadku stwierdzenia
zaistnienia okoliczności określonychw wlw artykule. O tym fakcie pozostali
członkowie Komisji powiadamiają dyrektora OPN. W takiej sytuacji wszelkie czynności

podjęte do tego czasuw pracach Komisji są niewazne.

9.

Pracami Komisji kieruje jejptzewodniczący.

10.

W

postępowaniach ptzetatgowych określonychw § 2 p. 2 ,Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Ojcowskim Parku Narodowym" ptzewodniczącym Komisji
Pruetatgowej jest przedstawiciel Wykonawcy realizĄącego zamówienie wykonywania
procedury przetargowej. Do jego obowiązków należą zadania zarówno
przewodniczącego jak i sekretarza Komisji określone w § 1 ust. 2a i 2b niniejszego
regulaminu. Członkami komisji w ww. sytuacji zostająwówczas:

a) pracownik ptowadzący merytorycznie zamówienie

ptzetatgowym,
b) pracownik Zespofu Ekonomicznego.

objęte

postępowaniem

§2.
l

. Komisj a przeprow adza postępowanie ptzetat gowe kolejno

p

oprzez:

a) zapoznanie się z istniejącą dokumentacją (wraz z SWZ) otaz stwierdzenie
prawidłowościogłoszenia przet atgu-,
b) otwarcie otrzymanych ofert, ich analizę i wybranie najkorzystniejszej oferty
-w
oparciu o zŃożenia SWZ,
c) sPorządzenie niezbędnej dokumentacji z ptzeprowadzonego postępowania
Przetatgowego/ wymaganej zgodnie zDziałem I Rozdziałem 8 ustawy PZP. , w tym
Protokołu z ptzeprowadzonego postępowania - w oparciu o rozporządzenie
Ministra Rozwoju Pracy i Technolagii z dnia 18 grudnia 2020 t. w sprawie
strona 3 z 6

protokołow postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz.U. z2020 r,poz.2434) ,
d) dokonanie wyboru innej oferty w przypadku odmowy podpisania umowy przez
wykonawcę uznanego za najkorzystniejszego w wyniku pTzeptowadzonej
procedury.
§3.
1.

Komisja tozpoczyna pracę (postępowanie przetargowe) w terminie określonym w

dniu otwarcia ofert.
2.

SWZ

-

w

Postępowanie przetargowe/ prowadzone przez Komisje składa się z następujących części:

a) jawnej , podczas której:
. w ptzypadku postępowań

o

udzielenie zamówienia klasyczne8o o wartości
równej Iub przekraczającej progi unijne, niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty przewodniczący Komisji informuje równocześnie
wykonaw ców, którzy złożylioferty, o:
- 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 zamieszkanią jeżeli są miejscami wykonywania
działalnościwykonawców, ktorzy złożyliofefty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznąpunktację,
- wykonawcach, których oferty zostaĘ odrzucone - podając uzasadnienie

. w

faktyczne i prawne,

przypadku postępowań o udzielenie zamówienia kiasyczne8o o wartości
mniejszej ntż progt unijną nie poźniej niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia przewodniczący Komisji zamieszcza w
Biuletynie Zamowien Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania
zawierające informa§ę o udzieleniu zamówienia lub uniewaznieniu
postępowanla| przy czyrn mozna nie zawierać niektórych informacji w ww.
ogłoszeniu, jeżeli ich ujawnienie w treściopublikowanego ogłoszenia mogłoby
utrudnić egzekwowanie prawa lub w inny sposób byłoby sprzeczne z interesem
publicznym, mogłoby zaszkodzić uzasadnionym interesom gospodarczym
konkretnego wykonawcy lub mogłoby negatywnie wpĘnąć na uczctwą
konkurencję pomiędzy wykonawcami.

b) niejawnej, podczas ktorej członkowie Komisji:
. składają oświadczenia - w oparciu o art. 56 ust.4PZP,
. dokonują szczegołowej analtzy ofert i sprawdzają czy wszystkie oferty spełniają
warunki określone w SWZ oraz wybterają najkorzystniejsząz nich - w oparciu o
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zasady okreŚlone w SWZ Iub ustalająiż na przetatg nie wpĘnęła wymaga ilość
ważnych ofert,
sporządzĄą protokół (sekretatz Komisji) z przeptowadzonego postępowania,
proponując w zależnoŚci od sytuacji - wtaz z uzasadnieniem wybór do realizaĄi
zamówienia konkretnej najkorzystniejszej oferty tub uniewaznienie
postępowania

§4.
]..

W treŚci swojego protokołu Komisja przedlłada dyrektorowi OPN
pr zepr ow adzone go

p

ostęp owania w f ormie

p r op

ozy

rozstrzygnięcie

Ąi doty czącej:

a) wykluczenia z postępowania wykonawców
b) odrzucenia złożonejoferty

c) unieważnieniepostępowanią
d) wskazania

- podając

2. Protokoł

oPN.

najkor zystniejszej oferty

uzasadnienie formalno - prawne.

z

przeptowadzonej pisemnej procedury przetargowej zatwierdza dyrektor

3. Po zatwierdzeniu ptzez dyrektora OPN ww. protokofu, sekretarz Komisji przygotowuje
treŚĆ ogłoszenia o wyniku przeprowadzonego postępowanią które następnie jest

publikowane zgodnie z ustawą PZP (odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej i/lub w BZP) oraz umieszczaIle na stronie internetowej OPN, a także
wysyłane do uczestników postępowania.

4. W przypadku odmówienia zatwietdzenia protokofu Komisji ptzez dyrektora OPN iflub
uniewaznienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie aft.
255 PZP, (postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartościrównej lub
przekraczającej progi unijne) ptzygotowanie i przeprowadzenie postępowania w tej
samej sprawie powierza się Komisji w zmienionym składzie.
5. W ptzypadku odmówienia zatwierdzenia protokofu Komisji przez dyrektora OPN i/lub
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.

310 PZP (postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o

wartości
nieprzekraczającej progów unijaych) ptzygotowanie i przeptowadzenie postępowania w
tej samej sprawie powierza się Komisji w zmienionym składzie.
6. W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne informację o
wyborze najkorzystniejszej oferty sekretarz Komisji niezwłocznie udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 253 PZP.
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7.

IN przypadku zamówień o wartościmniejszej niż progi unijne, nie pozniej ni,ż w
terminie 30 dni od dnia zakonczenia postępowania o udzielenie zamówienla| zam7eszcza
się w Biuletynie Zamowien Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowanta, zgodnie z
art,309 ustawy PZP.

Po zawarciu umowy,

będącej wynikiem przeprowadzonego postępowania, sekretarz
Komisji umleszcza ntezwłocznie stosowne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP
lub Dz.U. Unii Europejskiej.

§5.
1,

Wszeikie pozostałe kwestie nie ujęte w tym regulaminie reguluje ustawa z 1,1, wrzeŚnia
2019 r, ,,PTctllJo zamówień publicznych" (tekst jednolity Dz. U. z 2019 T.l poz, ż019, z poŹn.
,m.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy. W sprawach nieuregulowanych
obowtązująprzepisy ustawy 23 kwietnia 1,964 t. ,,Kodeks cywilny" (tekst jedn. DzU. z
2020 r. poz,1740).

2.

Traci moc dotychczasowy regulamin wprowadzony zarządzeniem nr
OPN z 30.04.2074r,

J.

Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem jego zatwterdzenia.

4.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiązków określonych niniejszym
regulaminem rodzi indywidualną odpowiedzialnośćpracowniczą członków Komisji,

141201,4

dyrektora

będących pracownikami OPN i odpowiedzialnośćodszkodowawcząpozostałych osob,

TG

Ojców,

dnia:

15

marca 2021,

r.

zatwierdził:
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