Załącznik do uchwały nr 1265/172/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§ 1.
Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb
postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)

„Zamawiający” – Województwo Mazowieckie lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie;

2) „Województwo” – Województwo Mazowieckie;
3) „Urząd” – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
4) „Kierownik Zamawiającego”:
a)

Zarząd Województwa – w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez Województwo,

b)

Marszałek Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Sekretarz Województwa – Dyrektor
Urzędu – w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez Urząd;

5) „departament” – komórkę organizacyjną Urzędu;
6) „departament właściwy merytorycznie” – departament/kancelarię, do zakresu działania których należy sprawa
– zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie”, w ramach których organizowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego;
7) „dyrektor departamentu” – osobę kierującą odpowiednio departamentem lub kancelarią w Urzędzie;
8) „ustawa” – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.);
9) „postępowanie o udzielenie zamówienia” – postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o
zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert, albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu
dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,
lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy;
10) „komisja

przetargowa”

–

komisję

przetargową

powołaną

przez

Kierownika

Zamawiającego

do

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
11) ”SIWZ” –specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy;
12) „rozstrzygnięcie postępowania” – dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia;
13) „Wykonawca” - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ II

1.

Planowanie zamówień
§ 3.
W terminie do 14 dni od dnia przyjęcia uchwały budżetowej przez Sejmik Województwa, w departamentach
właściwych merytorycznie sporządzany jest plan zamówień (z podziałem na wydziały i biura) - zwany dalej
„planem”, określający przewidywane do zakupu usługi, dostawy i roboty budowlane w roku budżetowym objętym
uchwałą Sejmiku Województwa.

2.

Plan zawiera informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) orientacyjnej wartości zamówienia (bez podatku VAT);
4) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ujęciu kwartalnym lub
miesięcznym.

3.

Po sporządzeniu planu, dyrektor właściwego merytorycznie departamentu przesyła plan do Kierownika Wydziału
Zamówień Publicznych lub osoby zastępującej Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych, wyłącznie w wersji
elektronicznej,

z zastrzeżeniem §14

Regulaminu wewnętrznego

Departamentu Organizacji

Urzędu,

stanowiącego załącznik do zarządzania Nr 195/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia
2016 r. zmienionego zarządzeniem Nr 231/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2016 r.,
dotyczącego zakresu działania Wydziału Zakupów Wspólnych.
4.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych lub osoba zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
niezwłocznie po otrzymaniu planów ze wszystkich departamentów właściwych merytorycznie, sporządza zbiorczy
plan postępowań o udzielenie zamówień, określa tryb udzielania poszczególnych zamówień i zamieszcza
zbiorczy plan postępowań o udzielenie zamówień na stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl.

5.

Za prawidłowość sporządzenia planów i przekazanie ich w terminie, o którym mowa w ust. 1, do Wydziału
Zamówień Publicznych, odpowiadają dyrektorzy departamentów właściwych merytorycznie.

6.

Za prawidłowość sporządzenia zbiorczego planu postępowań o udzielenie zamówienia oraz za jego publikację
na stronie internetowej Urzędu odpowiada Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych lub osoba go zastępująca.

7.

Plan może być aktualizowany w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym. Do aktualizacji planu przepisy ust. 2-4
stosuje się odpowiednio.

8.

W przypadku konieczności wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które nie zostało ujęte w planie,
dyrektor departamentu właściwego merytorycznie w uzasadnieniu do uchwały lub wniosku podaje przyczyny
braku zamieszczenia przedmiotowego zamówienia w planie.

ROZDZIAŁ III

1.

Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia
§ 4.
Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonuje się stosując odpowiednio zasady określone w art. 32 - 35
ustawy, dodatkowo z uwzględnieniem tożsamości rodzajowej zamówienia, tożsamości czasowej i miejsca
realizacji zamówienia oraz możliwości wykonania zamówienia przez jednego Wykonawcę.

2.

Dokumenty stanowiące podstawę ustalenia szacunkowej wartości zamówienia mogą w szczególności mieć formę:
zestawienia, pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub
informacje handlowe i są archiwizowane w departamentach właściwych merytorycznie w sposób umożliwiający
zweryfikowanie prawidłowości ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

3.

Dla zapobieżenia dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy, przy wszczynaniu postępowań o udzielenie zamówienia przez Województwo lub Urząd,
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Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych albo osoba zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
wskazuje tryb postępowania, w jakim powinno być udzielane zamówienie bez względu na jego wartość. Tryb
postępowania udzielanego zamówienia podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego.
4.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od kwoty zamówienia oraz
Zamawiającego, jest parafowany przez Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych albo osobę zastępującą
Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ IV
Zasady postępowania przy dokonywaniu zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych, co do których nie ma
obowiązku stosowania przepisów ustawy

1.

§ 5.
W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 zł
(bez VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO (bez VAT) określonej w
oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy, kierownik wydziału/biura departamentu właściwego merytorycznie
przygotowuje wniosek o zgodę na przeprowadzenie postępowania i przedkłada go do zatwierdzenia dyrektorowi
departamentu właściwego merytorycznie, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału VI.

2.

We wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania określa się:
1) szacunkową wartość zamówienia (bez VAT);
2) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3)

pozycję w budżecie Województwa lub w planie finansowym Urzędu (dział, rozdział, paragraf), z której będzie
finansowane zamówienie.

3.

Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania dołącza się następujące załączniki:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem wymogów technicznych, jakościowych, gwarancyjnych
lub innych informacji właściwych dla przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań jakie powinni
spełnić Wykonawcy oraz dokumenty i oświadczenia, jakie Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą;
2) wymagania, jakie powinni spełnić Wykonawcy w zakresie stosowania klauzul społecznych z uwzględnieniem
przepisów uchwały Nr 1473/92/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie „Polityki stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkie samorządowe jednostki
organizacyjne” – w przypadku stosowania przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
klauzul społecznych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i w art. 29 ust. 4 ustawy;
3) projekt umowy z Wykonawcą zaakceptowany przez radcę prawnego, jeżeli planowane jest zawarcie umowy
z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że przewidując wymagania, o których mowa w pkt.2), projekt umowy zawiera
odpowiednio opis sposobu dokumentowania przez Wykonawcę wymagań, uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli oraz sankcji, odpowiednio z tytułu spełnienia lub niespełnienia wymagań.

4.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo, wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie postępowania, jest
projekt uchwały w sprawie zakupu usługi, dostawy lub robót budowlanych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.

5.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Urząd, wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie postępowania jest wniosek,
którego wzór stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu.

6.

Za kompletność i prawidłowość sporządzonego wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania, odpowiada
dyrektor departamentu właściwego merytorycznie.
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1.

§ 6.
W przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo, projekt uchwały/wniosek o zgodę na przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia jest podpisywany przez osoby wskazane w „Zasadach organizacji
posiedzeń Zarządu Województwa Mazowieckiego”.

2.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Urząd, wniosek o zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia podpisywany jest przez:
1)

kierownika wydziału/biura departamentu właściwego merytorycznie wnioskującego o wszczęcie postępowania
oraz przez dyrektora departamentu właściwego merytorycznie;

2)

Kierownika Wydziału ds. Wydatków i Majątku w Departamencie Organizacji;

3)

Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacji albo osobę zastępującą
Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych.

3.

Po uzyskaniu akceptacji osób, o których mowa w ust. 1 lub 2, wniosek kierowany jest do Kierownika
Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

1.

§ 7.
Na podstawie wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania, zatwierdzonego przez Kierownika
Zamawiającego, dyrektor departamentu właściwego merytorycznie powołuje Zespół oceniający.

2.

Zespół oceniający składa się z co najmniej 3 osób będących pracownikami departamentu właściwego
merytorycznie.

3.

Wyznaczanie osób do składu Zespołu oceniającego następuje z uwzględnieniem posiadania przez te osoby
odpowiednich kwalifikacji związanych z przedmiotem zamówienia.

4.

Każdy z członków Zespołu oceniającego składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

1.

§ 8.
Zespół oceniający sporządza projekt Zapytania ofertowego, który po zatwierdzeniu przez dyrektora departamentu
właściwego merytorycznie przekazywany jest do Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych albo do osoby
zastępującej Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych. Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 3 do
Regulaminu.

2.

Wydział Zamówień Publicznych zamieszcza niezwłocznie Zapytanie ofertowe na stronie internetowej Urzędu
www.mazovia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne i przetargi/Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe”.

3.

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 3 dni robocze licząc od dnia następującego po dniu, w którym
zamieszczono Zapytanie ofertowe.

4.

Ze względu na przedmiot zamówienia, który może wykonać więcej niż jeden Wykonawca i/lub uzasadnione
okoliczności, za zgodą Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu możliwe jest odstąpienie od stosowania
procedury, o której mowa w ust. 1 – 3, i skierowanie Zapytania ofertowego bezpośrednio do jednego lub kilku
wykonawców.

5.

W przypadku uzyskania zgody Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu na skierowanie Zapytania ofertowego
bezpośrednio do jednego Wykonawcy, przepisów ust. 1-3 nie stosuje się. W takim przypadku nie sporządza się
także Zestawienia porównania i oceny ofert stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.

1.

§ 9.
Oferty podlegają ocenie przez Zespół oceniający, który sporządza zestawienie ofert oraz dokonuje ich porównania,
zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wzór Zestawienia porównania i oceny ofert stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu.

2.

Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt, albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, w szczególności: jakość, funkcjonalność, właściwości estetyczne, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, aspekty społeczne, aspekty środowiskowe, aspekty
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innowacyjne, organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
koszty eksploatacji, serwis i pomoc techniczna, warunki dostawy, termin wykonania zamówienia.
3.

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, Zespół oceniający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub
kosztem.

4.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą ceną lub
kosztem, Zespół oceniający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

1.

§ 10.
Prace Zespołu oceniającego kończą się sporządzeniem Zestawienia porównania i oceny ofert, które w
szczególności zawiera propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty lub propozycję unieważnienia postępowania.

2.

Przewodniczący zespołu oceniającego podpisuje Zestawienie porównania i oceny ofert, a następnie wraz z innymi
dokumentami związanymi z pracą Zespołu oceniającego przekazuje je do:
1) dyrektora departamentu właściwego merytorycznie – w przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo,
2) Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu – w przypadku gdy Zamawiającym jest Urząd,
celem dokonania rozstrzygnięcia postępowania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo a zamówienie finansowane jest ze środków będących w
dyspozycji Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu rozstrzygnięcia postępowania dokonuje dyrektor
departamentu właściwego merytorycznie.
4.

Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonują:
1) wyboru najkorzystniejszej oferty, albo
2) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

5.

Departament właściwy merytorycznie podejmuje działania mające na celu zawarcie umowy z Wykonawcą.

6.

Zestawienie porównania i oceny ofert przekazywane jest do pracownika Wydziału Zamówień Publicznych, który
niezwłocznie zamieszcza je na stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne i
przetargi/Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe”.

ROZDZIAŁ V
Zasady postępowania w toku dokonywania zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych, co do których mają
zastosowanie przepisy ustawy

1.

§ 11.
W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO (bez VAT), kierownik wydziału/biura departamentu
właściwego merytorycznie przygotowuje wniosek o przeprowadzenie postępowania i przedkłada do zatwierdzenia
dyrektorowi departamentu właściwego merytorycznie, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału VI.

2.

We wniosku o przeprowadzenie postępowania określa się:
1) szacunkową wartość zamówienia (bez VAT);
2) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podziałem na kwotę
wynikającą z szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w pkt 1 oraz kwotę, którą Zamawiający
faktycznie zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia;
3) pozycję w budżecie Województwa lub jego części - planie finansowym Urzędu (dział, rozdział, paragraf), z
której będzie finansowane zamówienie;
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4) skład komisji przetargowej, o której mowa w § 14, z uwzględnieniem wymogów określonych w ust.5 i 6
wskazanego przepisu.
3.

Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania dołącza się następujące załączniki:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z art. 29 – 31 ustawy z podaniem kodu CPV,
podpisany przez osobę dokonującą opisu;
2) określenie szacunkowej wartości zamówienia z podaniem podstawy i daty jej obliczenia podpisane przez
osobę dokonującą obliczenia;
3) uzasadnienie udzielania zamówienia;
4) projekt umowy z Wykonawcą zaakceptowany przez radcę prawnego.

4.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo, wnioskiem o przeprowadzenie postępowania jest projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, określony odpowiednio:
1) w załączniku nr 5 do Regulaminu – w przypadku gdy postępowanie o zamówienie prowadzone jest w trybach
innych niż tryb zamówienia z wolnej ręki;
2) w załączniku nr 6 do Regulaminu – w przypadku gdy postępowanie o zamówienie prowadzone jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki.

5.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Urząd, wnioskiem o przeprowadzenie postępowania jest wniosek, którego
wzór został określony w załączniku nr 7 do Regulaminu.

6.

Za kompletność i prawidłowość sporządzonego wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania odpowiada
dyrektor departamentu właściwego merytorycznie.

1.

§ 12.
W przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo, wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia, podpisywany jest przez osoby wskazane w „Zasadach organizacji posiedzeń Zarządu Województwa
Mazowieckiego ”.

2.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Urząd, wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia,
podpisywany jest przez:
1) kierownika wydziału/biura departamentu właściwego merytorycznie wnioskującego o wszczęcie postępowania
oraz przez dyrektora departamentu właściwego merytorycznie;
2) Kierownika Wydziału ds. Wydatków i Majątku w Departamencie Organizacji;
3) Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych albo osobę zastępującą Kierownika Wydziału Zamówień
Publicznych;
4) Skarbnika Województwa Mazowieckiego lub osobę przez niego upoważnioną.

3.

Po uzyskaniu akceptacji osób, o których mowa w ust. 1 lub 2, wniosek kierowany jest do Kierownika
Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

1.

§ 13.
Kierownik Zamawiającego może upoważnić osobę lub osoby do realizacji określonych czynności wynikających
z zatwierdzenia wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania, w szczególności do rozstrzygnięcia
postępowania.

2.

Zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego wniosek o przeprowadzenie postępowania, przekazywany jest do
Wydziału Zamówień Publicznych celem rejestracji.

3.

Po zarejestrowaniu, wniosek o przeprowadzenie postępowania przekazywany jest przewodniczącemu komisji
przetargowej, o której mowa w § 14.

1.

§ 14.
Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego powoływanym do oceny spełniania
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
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2.

Komisja przetargowa jest powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania.

3.

Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje Kierownik Zamawiającego.

4.

Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na
wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych.

5.

W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro (bez VAT), do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
Kierownik Zamawiającego powołuje zespół osób, z tym, że:
1)

co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej;

2)

zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.

6. Zespołu, o którym mowa w ust. 5 nie powołuje się, jeżeli Zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej
dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

1.

§ 15.
Komisja przetargowa składa się, z co najmniej pięciu osób:
1) przewodniczącego – pracownika Wydziału Zamówień Publicznych;
2) wiceprzewodniczącego - dyrektora lub zastępcy dyrektora departamentu właściwego merytorycznie;
3) sekretarza - pracownika Wydziału Zamówień Publicznych;
4) co najmniej dwóch członków – pracowników wyznaczonych przez dyrektora departamentu właściwego
merytorycznie z tego departamentu.

2.

Wyznaczanie członków komisji przetargowej następuje z uwzględnieniem posiadania przez wyznaczane osoby
odpowiednich kwalifikacji związanych z przedmiotem zamówienia, a także znajomością zasad udzielenia
zamówień publicznych określonych w ustawie.

3.

Osoba wyznaczona do komisji przetargowej obowiązana jest powiadomić przewodniczącego komisji przetargowej
o przyczynach uniemożliwiających jej udział w posiedzeniu komisji.

4.

Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję przetargową wymagana jest obecność co najmniej
połowy jej składu, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego albo sekretarza komisji przetargowej.

5.

Wszelkie informacje uzyskane przez członków komisji przetargowej podczas pracy komisji lub na zlecenie komisji
mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku służbowego.

6.

W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. W
przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw”, rozstrzyga głos przewodniczącego lub w przypadku jego
nieobecności - głos wiceprzewodniczącego.

7.

Członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu. Przewodniczący komisji przetargowej może żądać
od każdego członka komisji przetargowej pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska, celem dołączenia do
protokołu postępowania.

1.

§ 16.
Pracą komisji przetargowej kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
1)

organizowanie i prowadzenie posiedzenia komisji;

2)

dokonywanie podziału prac między członków komisji przetargowej z uwzględnieniem ich kwalifikacji
zawodowych;

3)

nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia;

4)

odebranie od członków komisji, biegłych oraz innych osób wykonujących czynności związane z
postępowaniem o udzielenia zamówienia oświadczeń wymaganych przepisami ustawy. Przed odebraniem
oświadczeń przewodniczący uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
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2.

W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej zastępuje go wiceprzewodniczący komisji
przetargowej.

3.

Sekretarz komisji przetargowej zapewnia formę pisemną postępowania o udzielenie zamówienia według wymagań
określonych przepisami ustawy.

4.

Do obowiązków członków komisji przetargowej należy uczestniczenie w posiedzeniach komisji oraz wykonywanie
czynności w zakresie wskazanym przez przewodniczącego komisji przetargowej. Przepis ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

1.

§ 17.
Członkowie komisji przetargowej podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu w przypadku zaistnienia co
najmniej jednej z okoliczności, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.

2.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności
karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17
ust. 1 ustawy.

3.

W przypadku ujawnienia się w toku prowadzonego postępowania okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1
ustawy, członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, powiadamiając o tym przewodniczącego komisji przetargowej i składając wymagane przepisami
ustawy oświadczenie.

4.

Przewodniczący komisji przetargowej powiadamia Kierownika Zamawiającego o każdym przypadku wyłączenia
członka komisji przetargowej z udziału w postępowaniu, jak również o nie wywiązywaniu się przez członka komisji
przetargowej z obowiązków przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.

Kierownik Zamawiającego, odwołując członka komisji przetargowej może wskazać do składu komisji przetargowej
inną osobę.

6.

Postanowienia ust. 4 - 5 stosuje się odpowiednio, gdy członek komisji zostanie wyłączony z powodu nie złożenia
oświadczenia o podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.

7.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami Zamawiającego lub innymi osobami
zatrudnionymi przez Zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania a
Wykonawcami zachodzi relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, Kierownik Zamawiającego lub
osoba, której powierzył on czynności w postępowaniu odbiera od tych osób oświadczenie w formie pisemnej w
przedmiocie okoliczności, o których mowa w ust. 17 ust. 1 ustawy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

1.

§ 18.
Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia komisja przetargowa w szczególności:
1) sporządza SIWZ;
2) przygotowuje projekty wyjaśnień dotyczących treści SIWZ;
3) wnioskuje o wprowadzenie zmian do SIWZ;
4) prowadzi negocjacje lub dialog z Wykonawcami w przypadkach przewidzianych ustawą;
5) dokonuje otwarcia ofert;
6) dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców;
7) wnioskuje o wykluczenie Wykonawców i/lub odrzucenie ofert w przypadkach określonych w ustawie;
8) dokonuje oceny ofert na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów;
9) przygotowuje propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje o unieważnienie postępowania w
przypadkach określonych w ustawie;
10) przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania.

2.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych albo osoba zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
działając w imieniu Zamawiającego podpisuje korespondencję kierowaną do Wykonawców.
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3.

W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 1, zostaną dokonane z naruszeniem przepisów prawa,
Kierownik Zamawiającego, po stwierdzeniu zaistnienia takich okoliczności, poleca komisji przetargowej
powtórzenie tych czynności.

1.

§ 19.
Prace komisji przetargowej kończą się sporządzeniem protokołu postępowania o udzielenie zamówienia , który w
szczególności zawiera propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli czynności dokonane w postępowaniu są
zgodne z przepisami ustawy i przepisami wykonawczymi lub propozycję unieważnia postępowania, w przypadku
wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia postępowania.

2.

Przewodniczący komisji przetargowej, po podpisaniu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przekazuje niezwłocznie wszystkie dokumenty związane z pracą komisji przetargowej Kierownikowi
Wydziału Zamówień Publicznych albo osobie zastępującej Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych, celem
weryfikacji wymogów formalnych postępowania oraz protokołu.

3.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo, departament właściwy merytorycznie przygotowuje projekt
uchwały rozstrzygającej postępowanie o zamówienie lub projekt uchwały unieważniającej postępowanie, zgodnie
z „Zasadami organizacji posiedzeń Zarządu Województwa Mazowieckiego”. Do projektu uchwały załączany jest
protokół postępowania o udzielenie danego zamówienia. Sprawę na posiedzeniu Zarządu Województwa referuje
wiceprzewodniczący komisji przetargowej, a w czasie jego nieobecności – inna osoba wchodząca w skład
kierownictwa danego departamentu.

4.

Wzory uchwał, w sprawach o których mowa w ust. 3, stanowią odpowiednio: załącznik nr 8, załącznik nr 9 oraz
załącznik nr 10 do Regulaminu.

5.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Urząd, przewodniczący komisji przetargowej przekazuje Sekretarzowi
Województwa – Dyrektorowi Urzędu protokół postępowania o udzielenie zamówienia, celem dokonania
rozstrzygnięcia postępowania.

6.

Kierownik Zamawiającego:
1) wybiera najkorzystniejszą ofertę, jeżeli czynności dokonane w postępowaniu są zgodne z przepisami ustawy
i przepisami wykonawczymi, albo
2) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie danego zamówienia, w przypadku
wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia postępowania.

7.

Za realizację poszczególnych czynności wynikających z uchwały rozstrzygającej postępowanie o udzielenie
zamówienia (uchwały wydatkowej) lub rozstrzygnięcia postępowania dokonanego przez Sekretarza Województwa
– Dyrektora Urzędu, odpowiedzialny jest dyrektor departamentu właściwego merytorycznie.

§ 20.
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych albo osoba zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
przesyła Wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia oraz publikuje ją w sposób przewidziany w ustawie.

1.

§ 21.
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych albo osoba zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
przekazuje do departamentu właściwego merytorycznie kopię protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
wraz z informacją o terminie, do którego Wykonawca jest związany ofertą, w celu podjęcia przez departament
działań mających na celu zawarcie umowy z Wykonawcą w terminie związania ofertą.

2.

Projekt umowy jest przedkładany Kierownikowi Wydziału Zamówień Publicznych albo osobie zastępującej
Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych do parafowania. W przypadku gdy projekt umowy nie jest zgodny
z treścią wybranej oferty lub projekt umowy w sposób istotny odbiega od treści SIWZ udostępnionej wykonawcom,
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych albo osoba zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
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odmawia parafowania, podając przyczyny.
3.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych albo osoba zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
nadaje umowie numer zgodny z rejestrem, o którym mowa w § 25.

4.

Jeden egzemplarz podpisanej umowy z Wykonawcą departament właściwy merytorycznie niezwłocznie (jednak
nie później niż 15 dni od daty podpisania umowy) przekazuje do Wydziału Zamówień Publicznych.

5.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych albo osoba zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych
monitoruje terminowość zawierania umów z Wykonawcami, a w przypadku zagrożenia terminu podpisania umowy
– informuje o tym Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu.

6.

Jeżeli jest to wymagane zapisami SIWZ, dyrektor departamentu właściwego merytorycznie odbiera od Wykonawcy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w formie niepieniężnej) i przekazuje do Skarbnika Województwa
Mazowieckiego.

§ 22.
Wydział Zamówień Publicznych prowadzi sprawy związane z przyjęciem, zwrotem lub zatrzymaniem wniesionego
przez Wykonawców wadium.

ROZDZIAŁ VI
Regulacje stosowane przy odstąpieniu od zasad określonych w rozdziale IV i V

1.

§ 24.
Zarząd Województwa może odstąpić od stosowania postanowień zawartych w § 4 ust. 3, § 5 ust. 1 i 4, § 6 ust. 1,
§ 11 ust. 1 i 4, § 12 ust.1, § 14 ust. 3, 4, 5 i 6, § 17 ust. 4 i 5, § 18 ust. 3, § 19 ust. 3, 4 i 7 Regulaminu.

2.

Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze udzielenia przez Zarząd Województwa imiennego
upoważnienia dla dyrektora departamentu właściwego merytorycznie do dokonywania czynności z zakresu
przygotowania i przeprowadzenia postępowania, obejmującego w szczególności:
1) przygotowanie i zatwierdzenie wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania;
2) zatwierdzanie SIWZ;
3) powołanie i odwołanie członków zespołu oceniającego albo komisji przetargowej, z zastrzeżeniem że w
przypadku zamówień o których mowa w Rozdziale IV Regulaminu, pracowników Wydziału Zamówień
Publicznych wyznacza Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu;
4) powołanie biegłych;
5) polecenie powtórzenia czynności w postępowaniu;
6) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty (w tym zatwierdzenie Zestawienia porównania i oceny ofert lub
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) albo unieważnienia postępowania.

3.

W przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo, wniosek o przeprowadzenie postępowania, o którym mowa
§ 5 ust. 1 oraz § 11 ust. 1, podpisywany jest przez:
1) dyrektora departamentu właściwego merytorycznie, zatwierdzającego wniosek;
2) Skarbnika Województwa Mazowieckiego lub osobę przez niego upoważnioną;
3) Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych albo osobę zastępującą Kierownika Wydziału Zamówień
Publicznych.

4. Wzór wniosku o zgodę na przeprowadzenie postępowania dla zamówień, o których mowa w Rozdziale IV stanowi
załącznik nr 1a do Regulaminu, a zamówień, o których mowa w Rozdziale V, stanowi załącznik nr 11 do
Regulaminu.
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ROZDZIAŁ VII
Rejestr zamówień publicznych i przechowywanie dokumentów

1.

§ 25.
Za prawidłowe prowadzenie w formie pisemnej i elektronicznej rejestru zamówień publicznych, realizowanych
przez Wydział Zamówień Publicznych odpowiada Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych albo osoba
zastępująca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych.

2.

Rejestr zamówień zawiera w szczególności następujące informacje:
1) data podjęcia uchwały Zarządu lub sporządzenia wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia ;
2) data zarejestrowania w Wydziale Zamówień Publicznych wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie
zamówienia ;
3) nazwa lub symbol departamentu merytorycznego wnioskującego o przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia;
4) numer postępowania i rodzaj przedmiotu zamówienia wskazujący na:
a)

dostawy – symbolem ZP/D,

b)

roboty budowlane – symbolem ZP/RB,

c)

usługi – symbolem ZP/U,

d)

numer zgodny z rzeczowym wykazem akt,

e)

kolejny numer postępowania,

f)

rok wszczęcia postępowania;

5) krótkie określenie przedmiotu zamówienia;
6) symbol CPV;
7) kwota wartości szacunkowej zamówienia (bez VAT);
8) tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia;
9) cena (z VAT);
10) data zawarcia umowy i numer umowy;
11) nazwa i adres Wykonawcy;
12) informacja o zmianie treści umowy.

1.

§ 26.
Całość oryginalnej dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawach udzielania zamówień, o których mowa w
Rozdziale V Regulaminu, jest przechowywana w Wydziale Zamówień Publicznych, zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie, przepisami ustawy oraz innymi obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

2.

Dokumentami dotyczącymi zamówienia są w szczególności:
1) kopia odpowiedniej uchwały Zarządu lub wniosek o przeprowadzenie postępowania wraz z załącznikami;
2) SIWZ;
3) ogłoszenia lub w przypadkach określonych w ustawie – zaproszenia;
4) zatwierdzony protokół postępowania;
5) ogłoszenie o wyborze oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
6) umowa.

3.

Wydział Zamówień Publicznych przechowuje przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dokumentację
postępowania i złożone w postępowaniu oferty, a w przypadku dokumentacji związanej z Pomocą Techniczną,
przez okres 15 lat.
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§ 27.
1. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IV Regulaminu,
przechowywana jest w prowadzącym sprawę departamencie właściwym merytorycznie.
2. Dokumentacja postępowania zawiera co najmniej:
1)

zgodę Kierownika Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu;

2)

zapytanie ofertowe z dowodem opublikowania na stronie Urzędu lub dowód przesłania zapytania;

3)

zestawienie ofert;

4)

oświadczenia;

5)

umowę, zamówienie lub zlecenie.
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