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Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy  Regulamin  określa  przebieg  przygotowania  i  prowadzenia  postępowania

o udzielenie  zamówień  na  roboty  budowlane,  remontowe,  usługi  i  dostawy  przez
Piotrkowską  Spółdzielnię  Mieszkaniową  w  Piotrkowie  Tryb.  -  zwaną  dalej  „PSM” lub
„Zamawiającym”.

2. Zamówienia  będą  udzielane  wykonawcom,  wybranym  na  podstawie  zasad  określonych
w niniejszym Regulaminie.

3. W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym Regulaminie  mają  zastosowanie  właściwe
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r.  -  Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz.  1025
z późniejszymi zmianami).

4. Do  zamówień  finansowanych  w  całości  lub  w  części  ze  środków  publicznych  (dotacji
budżetowych) stosuje się Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.
1986 z późniejszymi zmianami).

§ 2
Postanowienia  niniejszego  regulaminu  nie  dotyczą  zakupów  materiałów  eksploatacyjno  -
konserwacyjnych  dokonywanych  przez  służbę  zaopatrzenia  PSM  na  wnioski  kierowników
poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zatwierdzone  przez  Zarząd  Spółdzielni
a przeznaczonych na bieżące potrzeby Spółdzielni do kwoty 5 000,00 złotych.

Objaśnienie pojęć
§ 3

Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami),
2) dostawach  –  należy  przez  to  rozumieć  nabywanie  rzeczy,  praw  oraz  innych  dóbr,

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu,
3) komisji przetargowej  - należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną uchwałą

Zarządu PSM do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć odpowiednio poszczególne działy, 

sekcje i administracje osiedli,
5) najkorzystniejszej  ofercie  –  należy  przez  to  rozumieć  ofertę,  która  przedstawia

najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  odnoszących  się  do  przedmiotu
zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną,

6) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą zgodnie z warunkami
określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wykonania  części
zamówienia,

7) robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające
na projektowaniu,  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu  budowlanego
w rozumieniu art. 3 pkt  7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. Z 2018, poz. 1202  z późniejszymi zmianami)   

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego  a  niestanowiących
bieżącej  konserwacji  w rozumieniu  art.  3  pkt  8  ustawy z  dnia  7 lipca  1994 r.  -  Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1202 z póź. zm. )

9) specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zwanej  dalej  „SIWZ”  -  należy  przez
to rozumieć  dokument  sporządzony  przez  zamawiającego  ustalający  procedurę
postępowania,  wymagania  formalne  regulujące  stosunki  pomiędzy  zamawiającym
a wykonawcą oraz opis przedmiotu zamówienia,
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10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia,  których przedmiotem nie są
roboty budowlane, roboty remontowe lub dostawy,

11) wykonawcy  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę
organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie
zamówienia, 

12) zamawiającym  –  należy  przez  to  rozumieć  Piotrkowską  Spółdzielnię  Mieszkaniową
w Piotrkowie Tryb.,

13) zamówieniu  –  należy przez  to  rozumieć  umowę zawieraną  między PSM a wykonawcą,
której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty remontowe lub roboty budowlane, nabywanie
rzeczy i praw,

14) umowie  ramowej  –  należy  przez  to  rozumieć  umowę  zawartą  między  zamawiającym
a wykonawcami  na  przedmiot  zamówienia,  którego  zakresem  są  roboty  powtarzalne
określone  ceną ryczałtową wynikającą z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zasady udzielania zamówień
§ 4

1. Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia
w sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie
wykonawców, w szczególności poprzez:
1)   dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób czytelny i jednoznaczny,
2)  określenie  jednakowych  wymagań  merytorycznych,  formułowanych  jako  warunki
i kryteria oceny ofert oraz wymagań formalnych dotyczących żądania złożenia określonych
dokumentów i oświadczeń,

2. Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami
niniejszego Regulaminu,

3. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  jawne  i  prowadzone  z  zachowaniem formy
pisemnej w języku polskim.

4. Podstawowymi  trybami  udzielania  zamówienia  są  przetarg  nieograniczony oraz  przetarg
ograniczony.

5. Miejscem publikacji ogłoszeń o zamówieniu jest strona internetowa zamawiającego i tablice
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i administracji osiedli. Dopuszcza się zamieszczenie
ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, krajowym lub radio. Wyboru formy ogłoszenia
dokonuje Zarząd Spółdzielni. 

Tryby udzielania  zamówień
§ 5

      Zamawiający dokonuje zamówień w trybach: 
      1)  przetarg nieograniczony,
      2)  przetarg ograniczony,
      3)  negocjacje bez ogłoszenia,
      4)  zamówienia z wolnej reki,

5)  zapytanie o cenę,

Rozdział II
Komisja  przetargowa

§ 6
1. Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zarząd PSM powołuje Komisję

przetargową.
2. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przeprowadzenia

określonych postępowań.
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3. Komisja  jest  zespołem pomocniczym Zarządu  PSM powoływanym do oceny spełniania
przez  wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oraz
badania i  oceny ofert  a także dokonania innych czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

4. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
5. W pracach komisji przetargowej może brać udział wyznaczony członek Rady Nadzorczej.

§ 7
1. Członkowie  komisji  są  obowiązani  rzetelnie  i  obiektywnie  wykonywać  powierzone

im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
2. Członkowie komisji uczestniczą we wszystkich pracach komisji.
3. Komisja rozpoczyna pracę z chwilą zatwierdzenia jej składu przez Zarząd PSM.
4. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.
5. Zakres działania komisji obejmuje: 

1) przed otwarciem ofert sprawdzenie stanu zabezpieczenia ofert,
2)  ustalenie  czy  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  ubiegania  się  o  udzielenie
zamówienia,
3)  badanie  ofert  złożonych  przez  wykonawców nie  wykluczonych  z  postępowania  oraz
stwierdzenie czy nie podlegają one odrzuceniu,
4) sprawdzenie czy ich zawartość i treść odpowiada wymogom ogłoszenia i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
5) proces badania, oceny i porównywania ofert nie podlegających odrzuceniu,
6)  przygotowanie  dla  Zarządu  PSM  propozycji  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  bądź
wnioskowanie o unieważnienie postępowania, wskazując przyczyny unieważnienia.    

6. Komisja  kończy pracę  i  ulega  rozwiązaniu  z  chwilą  wyłonienia  wykonawcy w wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia  umowy z  wykonawcą  albo  z  chwilą
unieważnienia postępowania, chyba że jest komisją o charakterze stałym.

7. Z posiedzenia komisji Sekretarz komisji sporządza protokół zawierający datę posiedzenia
oraz wskazanie czynności i  rozstrzygnięć podejmowanych przez komisję na posiedzeniu
a w szczególności:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) informacje o trybie udzielenia zamówienia,
3) informacje o wykonawcach,
4) cenę i inne istotne elementy ofert,
5)  propozycje  wyboru  oferty najkorzystniejszej  na  podstawie  indywidualnej  oceny ofert
dokonanej przez członków komisji po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami.

8. Protokóły z posiedzeń komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.
9. Brak podpisu któregokolwiek z członków komisji powinien zostać wyjaśniony w protokóle.
10. Przewodniczący  przedkłada  Zarządowi  PSM  do  zatwierdzenia  protokół  z  postępowania

o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający  przechowuje  protokół  wraz  z  załącznikami  przez  okres  5  lat  od  dnia

zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  sposób  gwarantujący  jego
nienaruszalność. 

Rozdział  III
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 8
1. Kierownicy komórek organizacyjnych przygotowują Uchwałę Zarządu PSM i propozycję
wyboru trybu postępowania wraz z uzasadnieniem.
2.  Dokumentację  przetargową  przygotowuje  kierownik  komórki  organizacyjnej,  którego
dotyczy przetarg.
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3.  Przedmiot  zamówienia  powinien  być  opisany  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,
uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie
oferty.
4. Opracowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia podpisuje kierownik jednostki
organizacyjnej,  którego  dotyczy  przetarg.  Ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  podpisuje
Zarząd PSM.

§ 9 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia powinna zawierać:

1)  nazwę i adres zamawiającego,
2)  tryb udzielania zamówienia,
3)  opis przedmiotu zamówienia,
4)  termin wykonania zamówienia,
5)  warunki udziału w postępowaniu, 
6)   wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu
sprawdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7)  wymagania dotyczące wadium (jeśli będzie wymagane),
8)  termin związania z ofertą,
9)  opis sposobu przygotowania ofert,
10) termin i miejsce składania ofert,
11) opis kryteriów jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej
oferty,
12) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
13) informacje o sposobie kontaktowania się wykonawców z PSM,
14) wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcami,
15)  istotne  postanowienia  umowy lub  projekt  umowy,  która  ma być  zawarta  w wyniku
przetargu, jeżeli obowiązku tego nie powierzono wykonawcy.
16) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

2. Za  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego
wykonawca  wnosi  opłatę  w  wysokości  ustalonej  przez  zamawiającego  (jeżeli  opłata
zostanie ustalona).

3. W  pozostałych  trybach  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  przesyła  się
wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest  obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie później  niż  na 5 dni  przed
upływem terminu składania ofert:
1) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
2)  jeżeli  udzielenie  odpowiedzi  w  tym  terminie  jest  niemożliwe,  to  zamawiający
odpowiednio przedłuża termin składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa
w pkt 1 , zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

6. W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  w  każdym  czasie,  przed  upływem
terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ
a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniona  na  stronie  internetowej  zamieszcza  także  na  tej
stronie.
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Rozdział IV
Postępowanie o udzielenie zamówienia

§ 10 
1. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się

przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma na celu umożliwienie zamawiającemu dokonanie

wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki niezbędne

do wykonania zamówienia, a w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 10
ust. 6 Regulaminu.

4. Zamawiający  może  domagać  się  od  wykonawców  uczestniczących  w  przetargach
dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018, poz.
1993)

5. Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedstawić  dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
warunku.

6. Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia  lub  wykonując  je  nienależycie.  Przez  nienależyte  wykonanie  zamówienia,
należy  rozumieć  w  szczególności  wykonanie  robót  bez  odbioru  końcowego,  odbioru
z usterkami trwałymi jak i nie usuwanie usterek w okresie gwarancji, 
2)  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne,
3) nie wnieśli wadium lub złożyli ofertę po upływie wyznaczonego terminu,
4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
5) nie spełnili warunków określonych w SIWZ

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń potwierdzających

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  innych  dokumentów  wynikających
z SIWZ lub złożone oświadczenia lub dokumenty zawierają  błędy Komisja  przetargowa
może wezwać do ich złożenia lub usunięcia błędów w określonym terminie.

9. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia
wyjaśnień  dotyczących treści  oferty od wykonawców, których oferty zawierają  możliwe
do uzupełnienia lub wyjaśnienia wątpliwości.

Rozdział  V
Przetarg nieograniczony 

§ 11
1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielania zamówień, w którym na publiczne ogłoszenie

o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
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2. Dopuszcza  się  prowadzenie  negocjacji  z  upoważnionymi  przedstawicielami  wykonawcy
(wykonawców). Istnieje możliwość negocjacji cen po otwarciu ofert.

3. Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  składa  pisemną  ofertę,  która  powinna  spełniać
wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać :
1)  nazwę i adres zamawiającego,
2)  określenie trybu zamówienia,
3)  adres strony internetowej, 
4)  opis  przedmiotu  zamówienia  (dopuszcza  się  opis  skrócony)  z  podaniem  informacji
o możliwości składania ofert częściowych,
5)  warunki udziału w postępowaniu,
6)  termin wykonania zamówienia,
7)  informacje na temat wadium,
8)  miejsce i termin składania ofert,
9)  kryteria oceny ofert,
10) termin związania ofertą,
11) określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej
cenę (jeżeli została ustalona). 

      5.  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
§ 12 

Zamawiający  wyznacza  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego
do przygotowania i złożenia oferty. W przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być
krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia a w przypadku robót remontowych i robót
budowlanych nie krótszy niż 14 dni.

§ 13
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków również te
dokumenty.

§ 14
1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium (jeżeli  zostało  ono  ustanowione)  wpłaca  się  przelewem na  rachunek  bankowy

wskazany w specyfikacji.
3. Jeżeli wadium nie wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie, oferta jest

odrzucona bez rozpatrywania.
4. Wadium w wysokości nie mniejszej  niż 3% i nie więcej  niż 10% szacunkowej wartości

zamówienia wnoszone jest w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:

1)  odmówił  podpisania  umowy na  warunkach jakie  wcześniej  zostały określone  w jego
ofercie,
2) gdy bez uzasadnienia nie dotrzymał terminu podpisania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył
dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 8 niniejszego Regulaminu, chyba, że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

1) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
2) przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
4) wycofano ofertę  przed terminem składania ofert, 
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5) wykonawca został wykluczony z postępowania,  
6)  oferta wykonawcy została odrzucona.

Rozdział VI
Przetarg ograniczony

§ 15
1. Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego wszczyna się w przypadku:

1)  gdy roboty,  usługi  lub  dostawy będące  przedmiotem przetargu  mogą  być  właściwie
wykonane  przez  ograniczoną  ilość  podmiotów,  dysponujących  odpowiednim  zapleczem
technicznym i przygotowaniem fachowym,
2) gdy przetarg nieograniczony nie zakończył się wyborem oferenta.

2. Przetarg  ograniczony  to  tryb  udzielania  zamówień,  w  którym  oferty  mogą  składać
wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

3. Zaproszenie  do  udziału  w przetargu  ograniczonym może  być  poprzedzone  ogłoszeniem
zawierającym informacje określone w § 11 ust. 5. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się
zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

4. Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  składa  pisemną  ofertę,  która  powinna  spełniać
wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. W przetargu ograniczonym zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy
spełniają  warunki udziału w postępowaniu,  w liczbie nie  mniejszej  niż 3 i  nie  większej
niż 10.

6. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje SIWZ.
7. Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, wynosi nie

mniej niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.
8. Jeżeli  zachodzi  pilna  potrzeba  udzielenia  zamówienia,  zamawiający  może  wyznaczyć

termin  składania  ofert  nie  krótszy  niż  5  dni  od  dnia  wysłania  zaproszeń  w  przypadku
dostaw i usług i nie krótszy niż 10 dni dla robót remontowych i robót budowlanych.

9. Do przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio § 13 i 14.

Rozdział  VII
Negocjacje bez ogłoszenia

§ 16
1. Udzielenie  zamówienia  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia  można  zastosować,  jeżeli

w postępowaniu  prowadzonym  uprzednio  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  albo
przetargu  ograniczonego  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.

2. Zamawiający  zaprasza  do  udziału  w  negocjacjach  wysyłając  zaproszenia  wybranym
wykonawcom nie mniej niż do 3.

3. Terminy składania ofert mogą być dowolnie uzgodnione ze wszystkimi wykonawcami, lecz
nie mogą być krótsze niż 7 dni.

4. Zaproszenie do składania ofert wstępnych powinno zawierać:
1) nazwę i adres zamawiającego,
2) określenie przedmiotu zamówienia,
3) termin wykonania zamówienia,
4) opis warunków udziału w postępowaniu,
5) określenie trybu zamówienia,
6) kryteria oceny ofert,
7) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.

5. Zapraszając  do  składania  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wniesienia
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wadium. Przepisy § 14 stosuje się odpowiednio.
6. Negocjacje mogą być prowadzone korespondencyjnie lub telefonicznie. W tym wypadku

przedstawiciel  zamawiającego  prowadzący  negocjacje  sporządza  notatkę  i  wysyła
ją do wykonawcy celem podpisania.

7. W trybie negocjacji bez ogłoszenia komisja przetargowa może omawiać z wykonawcami
wszystkie postanowienia przyszłej umowy, w tym cenę.

Rozdział  VIII
Zamówienie z wolnej ręki

§ 17
1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia

po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna

z następujących okoliczności:
1) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia nie zostały złożone
żadne oferty,
2)  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  (nie  została  ujęta  w  planie),  także  w  sytuacji  usuwania  awarii,  ratowania
życia,mienia  lub  ograniczenia  skutków zdarzenia  losowego  wywołanego  przez  czynniki
zewnętrzne,
3) dostawy, usługi, roboty remontowe lub roboty budowlane mogą być świadczone przez
jednego lub kilku wykonawców,
4)  w przypadku udzielania  dotychczasowemu wykonawcy usług  lub robót  budowlanych
zamówień  dodatkowych,  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,  których  wartość  nie
przekracza łącznie 30 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego,
5) w związku okresową obniżką cen usług lub dostaw,
6) wykonanie zaleceń Nadzoru Budowlanego.

3. Umowa  zostaje  zawarta,  gdy  strony  dojdą  do  porozumienia  co  do  wszystkich  jej
postanowień, które były przedmiotem zamówienia.

Rozdział  IX
Zapytanie o cenę

§ 18
1. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pisemne

zapytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
2. Zapytanie  o cenę  może być  stosowane,  jeżeli  przedmiotem zamówienia  są  dostawy lub

usługi  powszechnie  dostępne  o  ustalonych  standardach  a  także  usługi  projektowe,
geodezyjne, geologiczne, koncepcji techniczno - architektonicznych i ekonomicznych oraz
usługi  nadzoru  inwestorskiego,  a  wartość zamówienia jest  mniejsza niż  30 000,00 PLN
(netto ).

3. Zapytanie  o  cenę  polega  na  skierowaniu  zapytania  o  cenę,  dostaw  rzeczy  lub  usług
do dowolnej  liczby  wykonawców,  którzy  zapewnią  wykonanie  zamówienia,  nie  mniej
jednak  niż  do  trzech.  Wraz  z  zaproszeniem  do  składania  ofert  zamawiający  przesyła
specyfikację istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 9 ust.1 z pominięciem pkt
7-11. 

4. Zamawiający może zawierać umowy w oparciu o zapisy art.  66 – 70 i  art.  72 Kodeksu
cywilnego.

5. W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  zapytania  o  cenę  nie  prowadzi  się
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negocjacji  cenowych  a  umowę  zamawiający  zawiera  z  wykonawcą,  który  zaoferował
najniższą cenę.

Rozdział  X
Umowy ramowe

§ 19
1. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania stosując

odpowiednio  przepisy  dotyczące  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu
nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.

2. Umowę ramową zawiera się z wykonawcami na przedmiot zamówienia, którego zakresem
są  roboty  powtarzalne  określone  ceną  ryczałtową  wynikającą  z  postępowań,  o  których
mowa w ust. 1 na okres nie dłuższy niż 4 lata.

3. Umowę ramową zawiera się : 
1)  z  jednym wykonawcą ,  jeżeli  z  przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie
umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne,
2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło
mniej wykonawców. 

Rozdział  XI
Wybór najkorzystniejszej oferty

§ 20
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę  składa  się  w  punkcie  kancelaryjnym  PSM  pod  rygorem nieważności,  w  formie

pisemnej  albo  za  zgodą  zamawiającego  w  postaci  elektronicznej  opatrzoną  podpisem
elektronicznym.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający  może  dopuścić  możliwość  złożenia  oferty  częściowej,  jeżeli  przedmiot

zamówienia jest podzielony lub zamawiający podzielił go na części ( zadania ).
5. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca bez otwarcia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Otwarcie ofert odbywa się na posiedzeniu Komisji przetargowej.
8. Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwę  /  firmy  /  oraz  adresy  wykonawców,  a  także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach oraz informacje o wpłaceniu wadium.

9. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
Zamawiający zawiadamia o tym wykonawcę,którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu,
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3)  wykonawca  nie  złożył  w  terminie  oświadczeń,  wyjaśnień,  o  których  mowa
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4) jej treść stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6)  zawiera  omyłki  rachunkowe  w  obliczeniu  ceny,  których  nie  można  poprawić
na podstawie ust. 9,
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7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zwraca się w formie pisemnej  do Wykonawcy o udzielenie w określonym

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, gdy
przy  ocenie  ofert  pojawiają  się  podejrzenia  co  do  realności  ceny  zaoferowanej  przez
Wykonawcę na skutek porównania tej ceny do ustalonej np. w kosztorysie inwestorskim lub
pojawi się zarzut innego Wykonawcy co do rażąco niskiej ceny oferty.

12. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. Kryteriami  oceny ofert  są  cena  albo cena   i  inne  kryteria  odnoszące  się  do przedmiotu
zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie
najlepszych  dostępnych  technologii,  koszty  eksploatacji,  serwis,  termin  wykonania
zamówienia, warunki płatności i udzielonej gwarancji. 

14. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena i  zostały złożone oferty o takiej samej lub zbliżonej cenie, zamawiający może
wybrać kilku wykonawców lub wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15. Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach. Oferta z podaną ceną wyższą zostaje odrzucona.

16. W sytuacji gdy nie wpłyną oferty dodatkowe postępowanie zostanie unieważnione.
17. Zarząd  PSM  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  protokółu  z  postępowania

o udzielenie zamówienia przedstawionego przez Komisję przetargową. 
18. Dopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą, którego oferta została

uznana za najkorzystniejszą, negocjacji dotyczących złożonej oferty, celem uzyskania jak
najkorzystniejszych warunków zamówienia.

19. W terminie nie dłuższym niż 7 dni, zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

20. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2)  wystąpiła  istotna zmiana okoliczności  powodująca,  że prowadzenie postępowania lub
wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  zamawiającego,  czego  nie  można  było
wcześniej przewidzieć.  

21. O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

22. Zamawiający i wykonawca zawierają w formie pisemnej  umowę w sprawie zamówienia
w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu lub SIWZ.

23. Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy
w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

24. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
25. Z  tytułu  odrzucenia  oferty,  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

unieważnienia  postępowania  jak  też  zamknięcia  przetargu  bez  dokonania  wyboru,
wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

Rozdział XII
Umowy w sprawach zamówień

§ 21
1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej „umowami” stosuje się przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia  1964 r.  -  Kodeks cywilny ((Dz.  U.  2018,  poz.  1025 z  późniejszymi
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zmianami).
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełniania świadczenia

przed zawarciem umowy jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca
wyrazi zgodę. 

4. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

5. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy
także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.

6. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.

7. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
albo  wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

8. Zabezpieczenie za zgodą zamawiającego może być tworzone przez potrącenia z należności
za częściowo wykonane dostawy, usługi, roboty remontowe lub roboty budowlane (z faktur
częściowych).

9. Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy zwraca 70 % zabezpieczenia,  jednak nie
wcześniej  niż  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez
zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą jest protokół odbioru końcowego.

10. Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  nie  może
przekroczyć 30 % wysokości zabezpieczenia. Podstawą jej zwrotu jest protokół przeglądu
dokonanego przed upływem terminu rękojmi.

11. Kwota, o której mowa w ust. 10 jest zwracana na pisemny wniosek wykonawcy, jednak nie
wcześniej niż w czternastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

12. W przypadku stwierdzenia wad kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady zatrzymana jest w całości do czasu usunięcia wad, a gdy wykonawca tych
wad nie usunie w terminie, kwota w całości przepada na rzecz zamawiającego.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

§ 22
1. Regulamin niniejszy został  zatwierdzony uchwałą  Rady Nadzorczej  Nr 32 z  dnia  23.10

2018 r. i obowiązuje z dniem podjęcia.
2. Traci  moc  „Regulamin  udzielania  zamówień  na  roboty  budowlane,  remontowe,  usługi

i dostawy  przez  Piotrkowską  Spółdzielnię  Mieszkaniową  w  Piotrkowie  Trybunalskim”
uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 24.07.2012 r. z późniejszymi zmianami.

 
SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
RADY  NADZORCZEJ RADY  NADZORCZEJ

 Elżbieta Kobierska Ryszard Mękarski
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