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§1
Zakres stosowania
1. Regulamin udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej określa zasady oraz tryb
udzielania przez Zamawiającego, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut
Technologiczny, zamówień o wartości netto nieprzekraczających równowartości 130 000 PLN.
2. Regulamin stosuje się do zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Zamawiającego
www.pit.lukasiewicz.gov.pl
3. Regulamin wiąże Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz
wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniach prowadzonych na jego podstawie.

§2
Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320).
2. Zamawiającym - należy przez to rozumieć Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut
Technologiczny z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, działający na
postawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534).
3. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w oparciu o postępowanie przeprowadzone na podstawie
niniejszego regulaminu.
4. Postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia w celu
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niniejszego regulaminu.
5. Zamówieniu – należy przez to rozumieć odpłatną umowę zawieraną pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą.
6. Zaproszeniu do składania oferty - należy przez to rozumieć dokument pt: „Zaproszenie do
złożenia oferty”, który zawiera w szczególności: opis przedmiotu zamówienia, istotne
postanowienia umowne, termin składania i otwarcia ofert, kryteria wyboru najkorzystniejszej
oferty, warunki udziału w postępowaniu, opis dokumentów lub oświadczeń, jakie mają złożyć
wykonawcy w celu potwierdzenia i spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.
7. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy Zamawiającego, znajdujący
się pod adresem: www.pit.lukasiewicz.gov.pl
8. Platformie zakupowej – należy przez to rozumieć portal e-usług służący Zamawiającemu do
prowadzenia komunikacji, zbierania ofert i archiwizacji w zakresie zamówień, znajdujący się pod
adresem platformazakupowa.pl/pn/pit
9. Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.
10.Ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą zgodnie z treścią Zaproszenia
do składania ofert wykonanie jedynie części Zamówienia.
11. Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć Ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny lub innych kryteriów określonych w Zaproszeniu do składania
ofert.
12. Konsorcjum – należy przez to rozumieć formę współpracy dwóch lub większej liczby
Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.
13. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, dla zamówień nieprzekraczających
130 000 złotych.
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§3
Zasady Ogólne
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej bądź elektronicznej,
w zależności od treści Zaproszenia do składania oferty.
3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim lub dodatkowo w innym języku jeśli tak stanowi
treść Zaproszenia do składania oferty.
4. Postępowanie jest jawne.
5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1913), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane.
6. Zamawiający przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców, przejrzysty oraz proporcjonalny.

§4
Przeprowadzenie postępowania
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza Zamawiający.
2. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie
Zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zaproszenie do składania ofert zawiera, w szczególności:
1) opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia umowne,
2) termin składania i otwarcia ofert,
3) kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty,
4) określenie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli Zamawiający tak postanowi),
5) opis dokumentów lub oświadczeń, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia
i spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego (jeżeli Zamawiający tak
postanowi).
4. Wszelką korespondencję (wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje) dotyczącą
postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie wskazanej przez Zamawiającego
w Zaproszeniu do składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania
ofert. Zamawiający udziela wyjaśnień przed upływem terminu składania ofert i zamieszcza je na
stronie internetowej Zamawiającego.
6. Zamawiający może zmienić treść Zaproszenia zamieszczając informację o zmianie na stronie
internetowej Zamawiającego.
7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach jeżeli jest to konieczne.
8. Niezwłocznie po udzieleniu albo unieważnieniu zamówienia lub jego części Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego informację o wynikach postępowania.
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§5
Konsorcjum
1. Konsorcjum może ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli oferta Konsorcjum, o którym mowa w ust. 1, została uznana za najkorzystniejszą,
Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, przedłożenia
umowy konsorcjum.

§6
Dokumenty i oświadczenia
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:
1) warunków udziału w postępowaniu,
2) brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy,
3) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego,
- Zamawiający wskazuje w Zaproszeniu do składania ofert.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 przekazywane są Zamawiającemu w formie wskazanej
w Zaproszeniu do składania ofert.

§7
Przedmiot zamówienia
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, tak aby zachować jednocześnie zasadę
uczciwej konkurencji oraz określając wielkość lub zakres zamówienia.

§8
Oferta - składanie, otwarcie, wprowadzanie zmian i wycofanie.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert.
3. Ofertę składa się w jednej z form określonej każdorazowo przez Zamawiającego w Zaproszeniu
do składania ofert, tj. w formie papierowej, w formie elektronicznej (e-mail) lub poprzez
platformę zakupową, znajdującą się na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Oferta składana w formie papierowej powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem
pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu (pieczęć) oraz numeru i nazwy
Zaproszenia do składania ofert.
5. Oferty w formie elektronicznej (na wskazany adres e-mail) składa się na adres elektroniczny
Zamawiającego wskazany w Zaproszeniu do składania ofert, uwzględniając w temacie
wiadomości nazwę i nr Zaproszenia do składania ofert.
6. W przypadku oferty złożonej w formie elektronicznej (na wskazany adres e-mail), Zamawiający
zapewnia, że z treścią oferty nie zapozna się przed terminem otwarcia ofert.
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7. Oferty w formie elektronicznej (platforma zakupowa) składa się pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn/pit
8. Treść oferty musi odpowiadać warunkom zamówienia.
9. Oferty składa się zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert
wraz z oznaczeniem pełnej nazwy i numeru NIP Wykonawcy.
10. Zamawiający może dopuścić możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że Zamawiający postanowi
inaczej.
11. Wykonawca może zmienić treść oferty przez wysłanie zmiany oferty bądź nowej oferty przed
upływem terminu składania ofert.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, Wykonawca musi je wyraźnie oznaczyć klauzulą
o następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1913)”.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
14. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w warunkach Zaproszenia do
składania ofert, nie dłużej jednak niż 30 dni. Termin związania ofertą może ulec wydłużeniu za
zgodą Wykonawcy.
15. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

§9
Wynagrodzenie wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie, winno obejmować wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek
części zamówienia i nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie.
2. Cena nie będzie podlegała waloryzacji, chyba ze Zamawiający inaczej określi w Zaproszeniu do
składania ofert.
3. Cenę oferty należy podać w polskich złotych. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się
z Wykonawcą w innej walucie niż waluta polska. Cenę oferty należy podać z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza) – przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnego grosza.
4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie regulacjami prawnymi.

§ 10
Wykluczenie Wykonawcy
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu.
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2. Zamawiający ma prawo wykluczyć Wykonawców:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2) których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy
z przyczyn lezących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
3) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło o w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
4) z przyczyn, określonych w art. 108 Ustawy;
5) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
6) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Zaproszeniu do
składania ofert.

§ 11
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert.
2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na stronie

internetowej

Zamawiającego.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, w szczególności jeśli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert;
3) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego lub niespełniającego warunków
udziału w postępowaniu;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie podlegające przypadkom o których mowa w ust. 4;
7) Wykonawca nie zgodził się w określonym przez Zamawiającego terminie na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt. 3);
8) jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
9) została sporządzona lub złożona w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w Zaproszeniu do składania ofert;
10) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1913),
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11) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
12) Wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą.
6. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje oceny złożonych ofert.
7. Zamawiający pozostawia sobie możliwość ograniczenia liczby badanych ofert. Wybór ofert
zostanie dokonany na podstawie warunków i kryteriów określonych w Zaproszeniu do składania
ofert.
8. Na podstawie oceny w/w ofert Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnienia postępowania.
9. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia złożonej dokumentacji
w szczególności jeśli:
1) Wykonawca nie dołączył do oferty dokumentu, oświadczenia lub pełnomocnictwa,
którego Zamawiający żądał w Zaproszeniu,
2) Wykonawca przedłożył dokument, który jest niejasny lub nieczytelny,
3) Wykonawca przedłożył dokument, oświadczenie lub pełnomocnictwo w złej formie (np.
Wykonawca załączył kopię dokumentu niepotwierdzoną za zgodność z oryginałem),
4) Wykonawca przedłożył dokument, który wprost nie potwierdza spełnienia warunku
udziału w postępowaniu (np. Wykonawca złożył dokument, w którym niejasno opisał zakres
i ilość zrealizowanych usług).
10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty 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, która otrzymała najwyższa ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, 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 pierwotnie złożonych ofertach. Do ofert dodatkowych postanowienia
niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
12. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że jedynym
kryterium oceny ofert jest cena lub koszt a zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
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 pierwotnie złożonych ofertach. Do ofert
dodatkowych postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
13. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty, niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając pełną nazwę wraz z adresem siedziby
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru oferty,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone ze wskazaniem przyczyn
uzasadniających odrzucenie
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postepowania.
14. Informacje, o których mowa w pkt. 13 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

Zamawiającego.
15. Wybór oferty nie stanowi zawarcia umowy.
16. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiera umowę.
17. Zamawiając przedstawia Wykonawcy projekt umowy.
18. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
7

§ 12
Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) Zamawiający nie otrzymał środków na sfinansowanie zamówienia, jeśli jest ono
opłacane z funduszy zewnętrznych;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia;
5) pomimo prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty na zawarcie umowy nie
zgadzają się organy zarządzające bądź nadzorujące Zamawiającego.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie
zamówienia.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Informację o unieważnieniu
postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, którzy
złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym
również kosztów przygotowania oferty.

§ 13 Skargi
1. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty,
Wykonawca może wnieść do Dyrektora Zamawiającego skargę na czynności związane
z wyborem oferty. Skargę wnosi się na adres office@pit.lukasiewicz.gov.pl
2. Skarga powinna zawierać pełne oznaczenie skarżącego, nazwę i numer Zaproszenia do
składania ofert, jak również zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem.
3. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1 powyżej, Dyrektor Zamawiającego może
wstrzymać procedurę zmierzającą do podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, do czasu rozpoznania skargi.
4. Dyrektor Zamawiającego może
1) uznać skargę za niezasadną, w przypadku gdy zarzuty podniesione w skardze są
bezpodstawne lub bezprzedmiotowe;
2) uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie skarżonych czynności postępowania;
3) unieważnić postępowanie, jeżeli nie jest możliwe powtórzenie czynności wyboru oferty
bez naruszenia przepisów Regulaminu i prawa zamówień publicznych.
5. Po rozpatrzeniu skargi Dyrektor Zamawiającego zawiadamia skarżącego o sposobie
rozstrzygnięcia skargi.
6. Informację o rozstrzygnięciu skargi Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
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§ 14
Postanowienia końcowe
Zamawiający może zmienić treść Regulaminu, w każdym czasie, przez ogłoszenie jego zmian na stronie
internetowej www.pit.lukasiewicz.gov.pl
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