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Załącznik do Uchwały 12/V/2019 z dnia 04 września 2019r. 

Rady Nadzorczej Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 

Strzegomiu w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania 

zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

I. Postanowienia ogólne. 
§ 1. 

1. Regulamin stosuje się: 

1) jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot, o 

których mowa w art. 4 pkt 8 Pzp, 

2) do udzielania zamówień sektorowych, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, 

3) do zamówień sektorowych, o których mowa w art. 136 - 138 f Pzp. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Pzp lub ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 

z poźń. zm.), 

2) głównym księgowym - należy przez to rozumieć głównego księgowego zamawiającego; 

3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć kierownika zamawiającego, o 

którym mowa w ustawie - Prawo zamówień publicznych; 

4) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość zamówienia ustaloną zgodnie 

z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych; 

5) warunkach udziału w postępowaniu - należy przez to rozumieć także warunki, jakie 

musi spełnić wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w regulaminie; 

6) zamawiającym - należy przez to rozumieć Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,                     

ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom; 

7) zamówieniach dodatkowych - należy przez to rozumieć zamówienia dodatkowe, o 

których mowa w ustawie - Prawo zamówień publicznych, które realizuje się w ramach 

aneksów do umowy podstawowej, zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług 

lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

8) zamówieniach uzupełniających - należy przez to rozumieć zamówienia uzupełniające, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub 

robót budowlanych oraz zamówienia dodatkowych dostaw. 

9) środkach  komunikacji  elektronicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  środki komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z poźń. zm.) 

3. Określenia zawarte w regulaminie, inne niż w ust. 1, mają znaczenie nadane im w ustawie - 

Prawo zamówień publicznych, przepisach innych ustaw oraz aktów prawnych wydanych na 

podstawie przepisów upoważniających. 

 
§ 2. 

1. Regulaminu nie stosuje się do zamówień: 

1) na dostawy lub usługi, których wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 euro; 

2) na roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 20.000,00 euro; 

3) których przedmiotem jest: najem, wynajem, dzierżawa 

4) których przedmiotem jest sytuacja której nie można było wcześniej przewidzieć (np. 

awaria) do których nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na podstawie 

innych przepisów, ustaw;  

2. W przypadku zastosowania wyłączenia należy sporządzić notatkę służbową z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym wyłączenia 

3. Notatkę służbową zatwierdza Zarząd Wodociągi i Kanalizacja Sp z.o.o. 

  

4. Do zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej stosuje się procedury określone 

w szczególności w umowie współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, zaleceniach 

Instytucji Zarządzającej.  
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II. Zasady udzielania zamówień, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. 
 

§ 3. 
 

1. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 30.000,00 euro  zamawiający zamieszcza ogłoszenie o 

udzielanym zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w przedziałach wartościowych powyżej 30.000,00 
euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, , z 
Zamawiający może prowadzić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem 
formy elektronicznej. 

3. Jeżeli postepowanie prowadzone jest w formie elektronicznej , Zamawiający wprowadza 

zapisy o elektronizacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązując 

wykonawców do składania ofert w formie elektronicznej. 

4. Zamawiający może przewidzieć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji inne formy komunikacji, w 
szczególności formę pisemną. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

6. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub 

innej stronie internetowej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o 

udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej 

działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem 

zamówienia. 

7. Kierownik zamawiającego może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia pracownikowi zamawiającego lub osobie trzeciej. 

8. Dokumentem stwierdzającym udzielenie zamówienia jest w szczególności umowa, faktura, 

rachunek. 

9. Przy wartości zamówienia równej lub wyższej niż 20 000,00 zł oraz dla wszystkich robót 

budowlanych wymaga się zawarcia umowy w formie pisemnej. 

10. Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia następuje po złożeniu pisemnej 

dyspozycji przez przełożonego lub zgodnie z planem zamówień ustalonym na dany rok 

kalendarzowy lub wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych. 
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§ 4. 
1. Do zawarcia umowy stosuje się przepisy art. 66 - 721 Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia: 

1) zapraszając wybranych wykonawców do składania ofert; 

2) w drodze przetargu nieograniczonego; 

3) po przeprowadzeniu negocjacji w celu zawarcia oznaczonej umowy.  

 
Zaproszenie wybranych wykonawców do składania ofert  

 
§ 5. 

1. Dla zamówień na dostawy lub usługi, których wartość przekracza kwoty 10.000,00 euro oraz 

na roboty budowlane, których wartość przekracza kwoty 20.000,00 euro a nie przekracza 

30.000,00 euro Zamawiający wszczyna postępowanie zapraszając do składania ofert taką 

liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, 

usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję 

oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 3.  

2. Jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest 

mniejsza niż 3, zamawiający zaprasza 2 wykonawców do złożenia oferty. 

3. Jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest 

mniejsza niż 2, zamawiający zaprasza 1 wykonawcę do złożenia oferty lub negocjacji 

warunków umowy. 

4. Zamawiający przekazuje informacje niezbędne do sporządzenia oferty, w tym: 

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 

2) opis przedmiotu zamówienia; 

3) termin wykonania zamówienia; 

4) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków, jeżeli zamawiający przewiduje takie warunki; 

5) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający żąda 

takich oświadczeń lub dokumentów; 

6) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami; 
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7) termin związania ofertą, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i 

złożenia oferty; 

8) opis sposobu przygotowywania ofert; 

9) miejsce oraz termin składania ofert; 

10) opis sposobu obliczenia ceny; 

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy; 

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia, 

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach; 

5. Jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny ofert, zamawiający udziela zamówienia 

wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

6. Jeżeli kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia lub właściwości wykonawcy, zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, 

którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 

jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

9. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 

jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, a zamawiający wezwał wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych i zostały 

złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, zamawiający unieważnia postępowanie albo 

prowadzić negocjacje dotyczące ceny - jeżeli takie negocjacje przewidział w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.  

 
Przetarg nieograniczony 
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§ 6. 

1. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 30.000,00 euro Zamawiający wszczyna 

postępowanie zamieszczając ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

lub własnej stronie internetowej. 

2. Przepis § 5 ust. 4 - 9 stosuje się odpowiednio. 

3. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zarząd 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. powołuje komisję przetargową. 

4. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o „Regulamin Komisji Przetargowej”. 

 

III. Negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy. 
 

§ 7. 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji, jeżeli: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę: 

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów, 

c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej; 

2) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia; 

3) w prowadzonym uprzednio postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty 

zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 

zmienione; 

4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co 

najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, nie zostały 

złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,  

5) w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót 

budowlanych zamówień uzupełniających;  

6) w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych;  
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7) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach, 

w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym lub 

upadłościowym; 

8) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli stosowanie regulaminu 

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 zamawiającego lub publicznym; 

d) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań; 

9) przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa 

procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub 

doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego 

ochrona ważnych praw lub interesów zamawiającego,  

10) zamówienie jest udzielanie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w 

szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 

o znacznych rozmiarach; 

11) udzielenie zamówienia spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia lub jest 

to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych 

nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty; 

2. Zamawiający może udzielać zamówień, o których mowa w ust. 1 po negocjacjach z 

wybranym wykonawcą. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający 

przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, w tym istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki 

umowy lub wzór umowy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, najpóźniej wraz z zawarciem umowy zamawiający 

może żądać od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

5. Zamawiający może odstąpić od stosowania ustępu 3, w przypadku zamówień udzielanych 

na podstawie ust. 1 pkt 1, 2 oraz 7 - 11. 

 
§ 8. 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
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1) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej 

niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny (chyba że są to oczywiste omyłki rachunkowe i 

wykonawca wyraził zgodę na ich poprawę); 

6) wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki 

polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego o cenę lub przetargu 

nieograniczonego, nie zgodził się na jej poprawienie; 

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

2. Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny 

1)  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 

r. poz. 847 ze zm.); 

2) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

3. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

1) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena 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 najkorzystniejszej oferty; 
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3) jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

4. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania zamawiający zamieszcza informacje o 

unieważnieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie i zawiadamia równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 

postępowania w części przepisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert,  

4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

5) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający może ustalić inne niż określone w ust. 6, okoliczności stanowiące podstawę 

wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

8. Z każdego postępowania powyżej 30.000,00 euro sporządza się protokół który stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia 

9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, w szczególności do zamówień 

wielorodzajowych, wspólnego przeprowadzania postępowania i udzielenia zamówienia, 

przez wielu zamawiających, komisji przetargowej, wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, 
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przygotowania postępowania, wyłączenia z postępowania osób wykonujących czynności w 

postępowaniu, wykluczenia wykonawców z postępowania, składania ofert, oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, wadium, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zaliczek na poczet zamówienia, wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, licytacji elektronicznej oraz wstępnej kwalifikacji wykonawców, zawiadomień i 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, 

przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może stosować odpowiednio. 

10. Udzielanie zamówień, do których regulaminu nie stosuje się następuje na podstawie zgody 

kierownika zamawiającego.  

11. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego 

czynności, określonych w niniejszym regulaminie, pracownikom zamawiającego. 

12. Zarząd Spółki może odstąpić od stosowania procedur niniejszego Regulaminu dla 

określonego zamówienia w sytuacjach strategicznie lub ekonomicznie uzasadnionych , na 

umotywowany wniosek odpowiedzialnego pracownika. 

13. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz właściwe przepisy innych ustaw. 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzam: 

 


