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REGULAMIN 

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W INSTYTUCIE FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY 

IM. SYLWESTRA KALISKIEGO W WARSZAWIE, 

NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

ROZDZIAŁ I 

Zasady ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady i procedurę udzielania zamówień w Instytucie Fizyki 

Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (zwanym dalej 

„Instytutem” lub „IFPiLM”), dla których nie jest wymagane stosowanie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej „ustawą Pzp”), w tym: 

1) zawierania umów na realizację dostaw, usług i robót budowlanych 

o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; 

2) zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8a ustawy Pzp, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie 

służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu 

osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań i rozwoju, 

o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. mniejszej niż wyrażona w złotych 

równowartość kwoty 207 000 euro. 

2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, w sposób szczególny należy 

przestrzegać przepisów ustawy Pzp dotyczących zakazu dzielenia zamówień oraz 

zaniżania wartości zamówienia celem uniknięcia stosowania ww. ustawy. 

3. Podstawą ustalenia wartości Zamówienia jest całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług.  

4. Ustalenia wartości Zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

dniem wszczęcia postępowania. Jeżeli po ustaleniu wartości Zamówienia 

nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, komórka 

organizacyjną dokonuje stosownej zmiany wartości zamówienia.  

5. Przeliczenie wartości kwot wyrażonych w euro następuje w oparciu o 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych. 

6. Ewidencję zamówień udzielanych na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 i pkt 8a 
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ustawy Pzp dla całego Instytutu prowadzi Dział Administracyjny. Ewidencję 

prowadzi się z wyszczególnieniem podstawy udzielenia zamówienia (podstawa 

zastosowanego wyłączenia wynikająca z przepisów ustawy Pzp). 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor IFPiLM może wyrazić 

zgodę na sporządzenie dokumentów dotyczących postępowania oraz dokonywać 

niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożenie 

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym 

8. W przypadku uzasadnionej potrzeby udzielenia Zamówienia lub zawarcia umowy 

z określonym Wykonawcą, Dyrektor IFPiLM może podjąć decyzję o realizacji 

zamówienia z pominięciem procedur. 

9. Regulamin stosuje się do zamówień współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, chyba że umowa o dofinansowanie przewiduje zastosowanie innej 

procedury. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z 

postanowieniami umowy o dofinansowanie, wydatkowania środków unijnych 

należy dokonywać w sposób przewidziany w umowie o dofinansowanie. 

§ 2 

Objaśnienia użytych w Regulaminie pojęć: 

1) Komisja Konkursowa – należy przez to rozumieć zespół osób powołanych 

celem zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (jeśli procedura tego wymaga). Skład osobowy 

Komisji Konkursowej powinien odpowiadać merytorycznie przedmiotowi 

postępowania; 

2) Instytucie lub IFPiLM - Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. 

Sylwestra Kaliskiego z siedzibą w Warszawie; 

3) Komórka organizacyjna – należy przez to rozumieć każdą wyodrębnioną w 

ramach Instytutu komórkę organizacyjną; 

4) Wartość przedmiotu postępowania – należy przez to rozumieć całkowite 

wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT. W wypadku zamówień 

powtarzających się wartość zamówienia stanowi suma należności przewidywana 

w okresie jednego roku kalendarzowego; 

5) Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 2c Pzp, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą 

dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego; 

6) Dostawy – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w 

szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 

leasingu za wyjątkiem nabycia prawa własności nieruchomości oraz innych praw 

do nieruchomości w szczególności dzierżawy i najmu; 
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7) Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem 

nie są roboty budowlane lub dostawy; 

8) Obiekt budowlany – wynik całości robót budowlanych w zakresie 

budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać 

funkcję gospodarczą lub techniczną;; 

9) Zamawiający – należy przez to rozumieć IFPiLM;  

10) Oferent – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która uczestniczy 

w procedurze organizowanej przez Zamawiającego jako podmiot oferujący 

dostawę, usługę lub robotę budowlaną; 

11) Wykonawca – należy przez to rozumieć Oferenta, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą w wyniku zastosowania właściwej procedury udzielania 

zamówień lub z którym została zawarta Umowa; 

12) Najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną 

przy takiej samej jakości przedmiotu postępowania lub ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych ustalonych przez Zamawiającego 

kryteriów; 

13) Wymagania ofertowe (WO) – należy przez to rozumieć zestawienie wszystkich 

informacji niezbędnych dla Oferentów do sporządzenia ofert odpowiadających 

potrzebom Zamawiającego; 

14) Plan zamówień Zamawiającego – należy przez to rozumieć sporządzony na 

zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez  

IFPiLM roczny plan zamówień publicznych jednostki organizacyjnej; 

15) Zamówieniach – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 

Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane; 

16) Zamówienia z dziedziny nauki – Zamówienia, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 

przez Zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie 

rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań i rozwoju, o wartości 

większej niż 30 000 euro i mniejszej niż kwota określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. mniejsza niż wyrażona  

w złotych równowartość kwoty 207 000 euro; 

17) Zapotrzebowanie – wniosek o przeprowadzenie odpowiedniej procedury 

udzielenia Zamówienia 
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ROZDZIAŁ III 

§ 7 

Procedura udzielania Zamówień z dziedziny nauki o wartości powyżej 30 000 

euro netto i poniżej kwoty 207 000 euro 

1. Zamówienia z dziedziny nauki realizowane są zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r, poz. 1620, 

z późn. zm.), jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 30 000 euro, zwane dalej „zamówieniami z dziedziny nauki”. 

2. Rozpoczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia z dziedziny nauki następuje 

po złożeniu przez Komórkę organizacyjną pisemnego Zapotrzebowania, zgodnie 

ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Udzielenie Zamówień 

w dziedzinie nauki następuje w drodze przeprowadzonego konkursu na podstawie 

zebranych ofert, poprzez ogłoszenie konkursu na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Zamawiającego oraz w razie potrzeby również w dzienniku o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

3. Okres składania ofert winien uwzględniać czas potrzebny na przygotowanie oferty, 

przy czym nie powinien być krótszy niż 7 dni licząc od daty ogłoszenia konkursu 

na stronie internetowej.  

4. Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z Zamówieniami z dziedziny 

nauki, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 

niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane. 

Dokumenty konkursowe 

§ 8 

1. Na podstawowe dokumenty konkursu składają się, co najmniej: 

1) ogłoszenie o konkursie; 

2) Wymagania Ofertowe (WO); 

3) formularz oferty; 

4) istotne postanowienia umowy lub wzór umowy. 

2. Ogłoszenie o konkursie powinno w szczególności zawierać: 

1) nazwę i adres zamawiającego (ogłaszającego konkurs); 

2) określenie przedmiotu zamówienia; 

3) Opis przedmiotu zamówienia; 

4) warunki udziały w postępowaniu; 

5) wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

6) kryteria oceny ofert; 

7) termin i miejsce składania ofert; 
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8) informację o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, bądź 

braku takiej możliwości; 

9) informację o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Oferentami; 

10) informację, sposobie i terminach zadawania pytań dotyczących 

postępowania; 

11) zastrzeżenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru 

oferty, zawarcia umowy, jak też unieważnienia konkursu  bez podania 

przyczyn; 

12) informację, czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

13) informację o załącznikach stanowiących integralną część ogłoszenia; 

14) informację czy Zamawiający wymaga wpłaty wadium; jeśli tak, to należy 

również podać kwotę wraz z numerem rachunku bankowego, na który 

należy ją wpłacić. 

3. Wymagania Ofertowe (WO) powinny zawierać, co najmniej: 

1) określenie przedmiotu konkursu (w przypadkach koniecznych również za 

pomocą planów, rysunków, projektów lub dokumentacji projektowo – 

technicznej) wraz z podaniem wszelkich dodatkowych usług, które będą 

realizowane w ramach umowy; 

2) określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 

przedmiotu konkursu, podanych za pomocą obiektywnych cech 

technicznych i jakościowych, przy zastosowaniu polskich norm i 

wymogów stawianych urządzeniom w zależności od warunków, w jakich 

pracują; 

3) opis sposobu przygotowania oferty, tj. określenie formy lub wzoru oferty; 

4) informację, że oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie; 

5) informację, że oferent może złożyć tylko jedną ofertę; 

6) informację, że oferta musi zawierać propozycję ceny wg. formuły 

określonej przez organizatora konkursu; 

7) określenie okresu ważności oferty z zastrzeżeniem, że minimalny okres 

jej ważności rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie 

wcześniej niż z dniem zamknięcia postępowania konkursowego, a w 

wypadku Oferenta, który wygrał konkurs, w dniu podpisania umowy; 

8) termin wykonania zamówienia; 

9) informację, że oferta musi być sporządzona w języku polskim; 

10) określenie terminu płatności faktury (do 30 dni) liczonego od daty 

dostarczenia faktury Zamawiającemu; wyklucza się możliwość 

stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Dyrektora IFPiLM; 

11) informację, że do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym 
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przez Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku konkursu; 

12) wskazanie, że do oferty należy dołączyć: 

 formularz ofertowy zawierający: dane Oferenta, tj. nazwę, formę 

prowadzonej działalności, organ rejestrowy, NIP, REGON, pełny adres 

prowadzonej działalności, adres zamieszkania i PESEL (wymagane 

przy przedsiębiorcach prowadzących działalność jednoosobową lub w 

formie spółki cywilnej), numer telefonu, numer faksu, adres email;  

 oświadczenie, że oferent nie będzie zlecał wykonania całości lub części 

przedmiotu konkursu osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego – w 

przypadku zasadności wprowadzenia takiego zastrzeżenia; 

 oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na publikację przez Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu 

konkursu; 

 oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z 

oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Ponadto, w zależności od przedmiotu i rodzaju konkursu, WO mogą zawierać: 

1) formę, zakres i termin obowiązywania gwarancji na wykonywane 

zamówienie; 

2) formularz cenowy, jeśli zamówienie dotyczy dostaw lub usług 

spełnianych częściami w ciągu trwania umowy; 

3) wskazanie, że do oferty należy dodatkowo dołączyć: 

 oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Oferenta za zgodność z 

oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu 

skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, 

opłat lub zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

 oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Oferenta za zgodność z 

oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z 

opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 
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 odpisy stosownych zezwoleń, atestów, rekomendacji, referencji itp. 

wskazujących, że Oferent gwarantuje wymaganą jakość dostawy lub 

wykonania przedmiotu konkursu; 

 odpisy stosownych zezwoleń, atestów, rekomendacji, referencji 

gwarantujących bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót objętych 

konkursem; 

 ustalenie miejsca dostawy towaru oraz strony wnoszącej opłaty celno-

graniczne i opłaty ubezpieczeniowe; 

 inne dokumenty, np. rysunki, plany, zdjęcia, szczegółową 

specyfikację techniczną i oświadczenia charakterystyczne dla danego 

przedmiotu konkursu. 

5. Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta mają być składane w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Oferenta. W wypadku Oferenta zagranicznego 

ww. dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski. 

6. Wymagania Ofertowe nie mogą być określone w sposób, który mógłby utrudnić 

uczciwą konkurencję. Formularze ofertowe powinny być opracowane w taki 

sposób, aby w trakcie konkursu można było porównać wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące poszczególnych Oferentów. 

7. Dyrektor IFPiLM, wyrażając zgodę na ogłoszenie konkursu, może określić 

dodatkowe warunki i kryteria dla poszczególnych rodzajów Zamówień w 

dziedzinie nauki. 

Komisja Konkursowa 

§ 9 

1. Do przeprowadzenia procedury konkursowej, o której mowa w § 8, powołuje się 

Komisję Konkursową. 

2. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin pracy Komisji 

Konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 10 

1. Do zapoznania się z informacjami, których ujawnienie mogłoby narazić interes 

IFPiLM, ważne interesy Oferentów lub ograniczałoby zasady uczciwej 

konkurencji oraz z informacjami związanymi z przebiegiem badania, oceny i 

porównywania treści złożonych ofert, mają prawo jedynie osoby upoważnione. 

2. Za osoby upoważnione uważać należy członków Komisji Konkursowej oraz 

osoby powołane do opracowania ekspertyz i wydania opinii. 

3. Decyzję o wyłączeniu z grona osób upoważnionych podejmuje Przewodniczący 

Komisji. 

4. Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji podejmuje dyrektor IFPiLM. 

5. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz korespondencja z Oferentami 
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składane w trakcie postępowania konkursowego winny mieć formę pisemną. 

Dopuszcza się przesyłanie ww. dokumentów drogą elektroniczną lub faksem. 

6. Dokumentację konkursu, przez cały czas trwania postępowania konkursowego, 

przechowuje Sekretarz Komisji Konkursowej. 

Tryb składania i oceny ofert 

§ 11 

1. Oferty winny być złożone przez Oferentów w zaklejonych kopertach wyłącznie z 

nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem firmy składającej ofertę i 

dopiskiem „Oferta na ..................... znak sprawy ........... nie otwierać 

przed.........r.". Oferty składać należy w miejscu określonym w ogłoszeniu, gdzie 

powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających stan 

nienaruszony do dnia przeprowadzenia części jawnej konkursu. 

2. Przyjmujący oferty odmawia przyjęcia kopert z  ofertami noszącymi ślady 

naruszenia oraz opisanych niezgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

3. Przyjmujący oferty ponosi odpowiedzialność za przechowanie ich w stanie 

nienaruszonym do czasu przekazania Sekretarzowi Komisji Konkursowej. 

§ 12 

1. W części jawnej Komisja Konkursowa w obecności Oferentów stwierdza liczbę 

otrzymanych ofert, stan kopert, prawidłowość ich zarejestrowania. 

2. Komisja Konkursowa otwiera koperty z ofertami w kolejności ich 

zarejestrowania i po wstępnej analizie określa, które z nich odrzuca stwierdzając 

powody odrzucenia.  

3. Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez Oferentów dodatkowych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz przyjmuje 

ewentualne oświadczenia dotyczące oferty. 

4. Komisja Konkursowa odrzuca oferty, które: 

1) nie odpowiadają treści Wymagań Ofertowych; 

2) zgłoszone zostały po wyznaczonym terminie – ofertę należy zwrócić bez 

jej otwierania; 

3) nie zostały podpisane i opieczętowane przez upoważnionych 

przedstawicieli Oferenta; 

4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, a nie udało się 

uzyskać jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości od Oferenta; 

5) zostały złożone przez Oferentów, wobec których wszczęto postępowanie 

upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono, oraz których likwidację 

otwarto. 

§ 13 

1. W wypadku braku ważnych ofert Komisja Konkursowa może wnioskować do 
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Dyrektora IFPiLM o ponowne ogłoszenie konkursu. 

2. Jeśli ponowne ogłoszenie konkursu nie przyniesie rezultatu Komisja 

Konkursowa wnioskuje do Dyrektora IFPiLM o wystąpienie do wybranego 

Wykonawcy o złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. 

§ 14 

W części niejawnej konkursu Komisja Konkursowa dokonuje szczegółowej analizy 

ofert pod kątem ceny, spełnienia warunków ofertowych i proponowanych warunków 

realizacji przedmiotu konkursu, a także pod kątem doświadczeń, renomy Oferenta, 

kadry specjalistów i posiadanego sprzętu oraz wybiera najkorzystniejsze z nich do 

dalszej analizy lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia; 

 

§ 15 

W trakcie postępowania Komisja Konkursowa upoważniona jest do: 

1) żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; 

2) poprawiania w tekście oferty oczywistych pomyłek pisarskich oraz 

pomyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o 

tym Oferenta, który złożył ofertę; 

3) dokonywania zmian okresu realizacji przedmiotu konkursu; 

4) żądania uzupełnienia dokumentów. 

§ 16 

1. Końcowe postanowienia wraz z ich uzasadnieniem Komisja Konkursowa zawiera 

w protokole. Protokół Komisji sporządza sekretarz Komisji Konkursowej. 

2. Poszczególne strony protokołu z przeprowadzonego konkursu winny być 

parafowane przez przewodniczącego lub sekretarza Komisji Konkursowej. 

3. Komisja Konkursowa przedkłada Dyrektorowi IFPiLM propozycję dotyczącą 

wyboru oferty. 

4. Dokumentację konkursową należy przechowywać nie krócej niż 5 lat po 

zatwierdzeniu postępowania. 

§ 17 

1. Zakończenie postępowania konkursowego powinno nastąpić w okresie nie 

dłuższym niż określony termin związania ofertą. 

2. W sytuacji przedłużenia się procedury konkursowej poza termin określony w ust. 

1, Przewodniczący Komisji Konkursowej składa informację Dyrektorowi 

IFPiLM o przyczynach, które uniemożliwiły zakończenie postępowania w 

terminie. 
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ROZDZIAŁ IV 

Decyzja o wyborze oferty 

§ 18 

Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmuje Dyrektor IFPiLM w formie 

zatwierdzenia do realizacji propozycji Komisji Konkursowej. 

§ 19 

W wypadku, gdy Oferent, pomimo należytego powiadomienia, uchyla się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia (w terminach określonych w § 21 

ust. 2 lub 3 Regulaminu, licząc od daty wysłania powiadomienia o wyborze), za zgodą 

Dyrektora IFPiLM może być przeprowadzony ponownie wybór oferty spośród 

pozostałych ważnych ofert. 

§ 20 

Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej informację o udzieleniu Zamówienia z dziedziny nauki, podając nazwę 

albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę albo informację o 

nieudzieleniu tego zamówienia.  

ROZDZIAŁ V 

Zawarcie umowy z wybranymi Oferentami 

§ 21 

1. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 

Wykonawcami wybranymi w procedurach określonych niniejszym 

Regulaminem, chyba że postanowienia Regulaminu wyłączają ten obowiązek. 

2. Wybrany i zatwierdzony decyzją Dyrektora IFPiLM Oferent winien podpisać, w 

terminie 21 dni od wysłania powiadomienia go o wyborze, umowę zgodną ze 

wzorem dołączonym do Wymagań Ofertowych. 

3. W przypadku niezałączenia do Wymagań Ofertowych lub Zapotrzebowania 

wzoru umowy, według którego będzie realizowane zamówienie, do zawarcia 

umowy dochodzi w momencie, gdy strony uzgodnią wszystkie jej postanowienia 

w terminie nie później niż 10 dni od daty wysłania powiadomienia Oferentowi o 

wyniku konkursu. Umowa zawarta z wybranym Oferentem nie może zawierać 

postanowień, które są mniej korzystne dla IFPiLM niż postanowienia wynikające 

z rozstrzygnięcia konkursu i Regulaminu. W wypadku nieuzgodnienia treści 

umowy w terminie 10 dni od daty wysłania powiadomienia zastosowanie mają 

postanowienia § 19 Regulaminu. 

4. Wszelkie umowy z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych zawieranych na 

podstawie procedur konkursowych określonych niniejszym Regulaminem, 

przeprowadzanych przez Komisję Konkursową, podpisywane są przez Dyrektora 

IFPiLM. Poszczególne strony umowy winny być parafowane przez osobę, która 

dostarczyła do DA Zapotrzebowanie. 

5. Za prawidłową i terminową realizację zamówień, w tym za rozliczenie 
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ewentualnych kar umownych, pełną odpowiedzialność ponoszą kierownicy 

komórek organizacyjnych, w których realizowane są te zamówienia. W tym 

zakresie Dyrektor IFPiLM korzysta z pomocy Głównego Księgowego IFPiLM. 

§ 22 

1. Zawierane umowy winny zawierać w szczególności: 

1) datę zawarcia umowy; 

2) dokładne określenie stron umowy; 

3) jasno sprecyzowany przedmiot umowy, cenę oraz sposób i tryb rozliczenia 

zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującymi w IFPiLM; 

4) termin realizacji zamówienia i termin zapłaty; 

5) zawierać zasady i przypadki stosowania kar umownych; 

6) zawierać zastrzeżenie, że spory wynikające z zawartej umowy winny być 

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego; 

7) zawierać klauzulę, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie IFPiLM, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy.  

8) zawierać określenie pojęcia siły wyższej o treści: „Za przypadki siły 

wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na 

czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które 

wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a 

którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej 

staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie 

zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, 

wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub 

zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, 

materiałów i surowców chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą"; 

9) zawierać inne postanowienia i klauzule wynikające z zarządzeń Dyrektora 

IFPiLM; 

10) zawierać istotne zapisy wynikające z Wymagań Ofertowych i postępowań 

konkursowych; 

11) postanowienie uniemożliwiające powierzenie wykonania umowy innej 

osobie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego; 

12) oświadczenie, że oferowany przedmiot konkursu jest wolny od wad 

prawnych i praw majątkowych osób trzecich; 

13) odpowiednie postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw 

majątkowych lub udzielenia licencji oraz dotyczące praw zależnych; 



12  

14) wykaz usług, sprzętu i materiałów, które wykonawca winien dostarczyć w 

ramach realizacji umowy oraz wykaz usług, sprzętu i materiałów, które 

winien dostarczyć zleceniodawca, jak również zasady rozliczeń i cenniki za 

korzystanie ze sprzętu i usług w sytuacjach, gdy nie są one objęte wyżej 

wymienionymi wykazami; 

15) sposób dokonywania odbioru przedmiotu umowy; 

16) postanowienia określające formę pisemną dokonywania zmian umowy pod 

rygorem nieważności. 

2. Ponadto, w zależności od rodzaju przedmiotu umowy, powinna ona zawierać: 

1) ustalenie miejsca dostawy towaru oraz stronę wnoszącą opłatę celno-

graniczną i opłatę ubezpieczeniową, 

2) określenie w sposób jednoznaczny trybów i terminów postępowania 

gwarancyjnego, formy, zakresu i terminu obowiązania gwarancji oraz 

zasady funkcjonowania serwisu itd., 

3) możliwość dokonania zmian umowy.  

3. W wypadku konieczności dokonania poprawek w treści umowy zmiany powinny 

być parafowane przez osoby podpisujące umowę wymienione w preambule. 

4. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek kierownika właściwej komórki 

organizacyjnej IFPiLM, za zgodą Dyrektora IFPiLM, może nastąpić zmiana 

zakresu rzeczowego lub finansowego zawartej umowy poprzez podpisanie przez 

strony aneksu do umowy. Zmiany zakresu finansowego wynikające ze zmiany 

zakresu rzeczowego ustala się w drodze negocjacji cenowych pomiędzy 

Wykonawcą i IFPiLM. Protokół z powyższych negocjacji wymaga zatwierdzenia 

przez Dyrektora IFPiLM. Łączna wartość umowy wraz ze zmianami nie może 

przekroczyć kwoty, powyżej której wymagane jest stosowanie ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Powyższe zmiany wymagają zawarcia aneksu do umowy 

podpisanego przez Dyrektora IFPiLM. Jeśli uregulowanie określonych spraw 

odsyłane jest do załącznika do umowy, to takie uregulowanie powinno być 

podpisane przez Dyrektora IFPiLM. 

5. Za zgodą Dyrektora IFPiLM w uzasadnionych wypadkach może nastąpić zmiana 

terminu realizacji zawartej umowy, bez zmiany jej zakresu finansowego i 

rzeczowego (poprzez podpisanie przez strony aneksu do umowy). 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

1. Dla zamówień o charakterze nieprzewidywalnym (np. awarie), stosuje się zasady 

dotyczące trybu rozeznania cenowego. 

2. Regulamin nie odnosi się do dostaw i usług finansowanych z funduszu 

świadczeń socjalnych. 

3. Dyrektor IFPiLM może udzielić określonej osobie pełnomocnictwa do 
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dokonywania niektórych czynności prawnych i faktycznych określonych w 

niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem czynności prawnych i faktycznych, które 

zostały zastrzeżone w tych dokumentach do kompetencji Dyrektora IFPiLM. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

przepisy ustawy Kodeks cywilny. 
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Załącznik nr 1 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI 

KONKURSOWEJ 

 

w postępowaniach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

Rozdział I 

Zasady powoływania członków Komisji Konkursowej 

§ 1 

1. Członków Komisji Konkursowej powołuje Dyrektor IFPiLM. 

2. Skład osobowy Komisji Konkursowej winien odpowiadać merytorycznie 

przedmiotowi konkursów, które mają być przeprowadzone. 

§ 2 

1. Ustala się następujący skład Komisji Konkursowej dla dostaw i usług oraz robót 

budowlanych: 

• Przewodniczący, 

• Sekretarz, 

• Członkowie. 

2. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący Komisji ma prawo zasięgnąć 

opinii merytorycznych pracowników IFPiLM. 

3. Dyrektor IFPiLM ma prawo powołać do prac Komisji Konkursowej niezależnych 

ekspertów z zewnątrz, z głosem doradczym i opiniującym. 

 

Rozdział II 

Obowiązki członków Komisji Konkursowej 

§ 3 

Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji ujawnionych w ofertach oraz dotyczących przebiegu postępowania. 

§ 4 

1. Do zadań Przewodniczącego Komisji Konkursowej należy w 

szczególności: 

a) kierowanie pracami Komisji oraz podział prac między poszczególnych jej 

Członków; 

 

b) wyznaczanie terminów, miejsca i prowadzenie posiedzeń Komisji; 
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c) zarządzanie głosowania w postępowaniu konkursowym oraz nad wnioskami 

Członków Komisji; 

d) powoływanie ekspertów z głosem doradczym spośród pracowników IFPiLM 

lub spoza IFPiLM; 

e) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania 

konkursowego; 

f) podejmowanie decyzji o zawieszeniu postępowania. 

2. Przewodniczący Komisji ma prawo do powołania swojego zastępcy, 

spośród Członków Komisji. 

3. Sekretarz zapewnia pełną obsługę kancelaryjną prac Komisji, w 

szczególności: 

a) informuje Członków Komisji o wszelkich sprawach związanych z pracami 

Komisji przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty związane z pracami 

Komisji; 

b) sporządza protokoły z posiedzeń Komisji; 

c) prowadzi wszelką korespondencję związaną z pracą Komisji; 

d) odpowiada za sporządzenie pełnej dokumentacji z przeprowadzonego 

postępowania konkursowego; 

e) przechowuje całą dokumentację konkursową w trakcie postępowania 

 

Rozdział III 

Tryb pracy Komisji Konkursowej 

§ 5 

Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania i kończy odpowiednio: z chwilą 

zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania lub 

uznania, że konkurs nie dał rezultatu. 

§ 6 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach. 

2. Po ostatnim posiedzeniu Komisji sporządza się protokół z jej prac, który 

podpisują wszyscy Członkowie biorących udział w jej pracach. 

§ 7 

1. Nieobecność Członka Komisji nie powoduje zawieszenia prac Komisji. 

2. W wypadku nieobecności ponad połowy Członków Komisji, Przewodniczący 

zawiesza postępowanie. W uzasadnionych przypadkach, może on zwrócić się 

do powołującego skład Komisji o odwołanie Członków nieobecnych i 

uzupełnienie składu komisji o nowych Członków. 

§ 8 

1. Wszelkie decyzje Komisji, z wyłączeniem rozstrzygnięć w sprawach 
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proceduralnych zastrzeżonych do wyłączności Przewodniczącego, zapadają 

bezwzględną większością głosów. W wypadku, gdy na posiedzeniu Komisji 

Konkursowej w głosowaniu występuje jednakowa liczba głosów za i przeciw to 

wówczas decydujący o wyniku głosowania jest głos oddany przez 

Przewodniczącego Komisji. 

2. Wszelkie opinie biegłych (rzeczoznawców) winny być złożone na piśmie i 

stanowią integralną część dokumentacji z przeprowadzonego postępowania 

konkursowego. 

§ 9 

Dla skutecznego działania Komisji wymagane jest współdziałanie ponad połowy jej 

Członków, w tym obligatoryjnie Przewodniczącego lub jego zastępcy. 

§ 10 

Komisja Konkursowa wykonuje czynności w zakresie przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania, w szczególności: 

a) dokonuje otwarcia ofert; 

b) ocenia spełnienie warunków określonych w Wymaganiach Ofertowych i 

Regulaminie postępowania konkursowego na dostawy, usługi i roboty 

budowlane w IFPiLM nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

odrzuca oferty z postępowania nie spełniające warunków wymaganych w 

danym postępowaniu; 

c) dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu; 

d) przygotowuje i przeprowadza negocjacje z Oferentami, przygotowuje 

propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź występuje o 

unieważnienie postępowania; 

e) podejmuje decyzję o skierowaniu do Dyrektora IFPiLM propozycji o 

ponowne przeprowadzenie postępowania, w wypadku, gdy konkurs nie został 

rozstrzygnięty. 

 


