
ZARZt\DZENIE Nr ~J19 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia ~1 p>J'd~Jt7v(ril~ 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien puhlicznych 
w U rZ«idzie Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) wzwiqzku 
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815) 

zarz~dzam, co nast«ipuje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta 
Lodzi, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam kierownikom komorek organizacyjnych 
Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Do postypowan 0 udzielenie zamowienia publicznego wszczytych, przed dniem 
wejscia w zycie niniejszego zarzqdzenia, stosuje siy przepisy dotychczasowe. 

§ 4. Traci moe zarzqdzenie Nr 6850/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien publicznych w Urzydzie 
Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 2?A9 /VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~1 ffdl.\CAIn~lI.).. 2019 r. 

Regulamin udzielania zamowien puhlicznych 
w U rz~dzie Miasta Lodzi 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1. 1. Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta Lodzi okresla 
procedury: 
1) planowania zamowien publicznych; 
2) udzielania zamowien publicznych na dostawy, uslugi i roboty budowlane, 0 wartosci 

przekraczajqcej wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty okreslonej wart. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych; 

3) przygotowania i prowadzenia postypowan 0 zawieranie umow ramowych; 
4) przygotowania i prowadzenia postypowan 0 ustanawianie dynmnicznego systemu zakupow; 
5) przeprowadzania dialogu technicznego przed wszczyciem postypowania 0 udzielenie 

zamowienia publicznego; 
2. Udzielanie zamowien publicznych na dostawy, uslugi i roboty budowlane, 

o wartosci nieprzekraczajqcej wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty okreslonej wart. 4 
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych reguluje odrybne 
zarzqdzenie Prezydenta Miasta Lodzi. 

3. Do przeliczenia wartosci zamowien publicznych nalezy przyjqc kurs zlotego 
w stosunku do euro, w wielkosci podanej w aktualnie obowiqzujqcym rozporzqdzeniu Prezesa 
Rady Ministrow w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro, stanowiqcego 
podstawy przeliczenia wartosci zamowien publicznych. 

4. Ilekroc w Regulaminie jest mowa 0: 
1) awarii - nalezy przez to rozumiec nagle, nieprzewidziane zdarzenie powodujqce 

uszkodzenie w mieniu lub zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, ktore wymaga 
natychmiastowego podjycia dzialan w celu usuniycia jego skutkow; 

2) budzecie - nalezy przez to rozumiec budzet Miasta Lodzi oraz Wieloletniq Prognozy 
Finansowq Miasta Lodzi; 

3) dialogu technicznym - nalezy przez to rozumiec dialog techniczny okreslony wart. 31 a-d 
ustawy; 

4) dostawach - nalezy przez to rozumiec dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy; 
5) dynamicznym systemie zakupow - nalezy przez to rozumiec dynamiczny system zakupow 

w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy; 
6) Dyrektorze Wydzialu - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Wydzialu Zamowien 

Publicznych w Departamencie Obslugi i Administracji Urzydu Miasta Lodzi lub jego 
Zastypcy; 

7) kierowniku komorki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec dyrektora wydzialu, 
lub rownorzydnej komorki organizacyjnej 0 innej nazwie lub kierownika samodzielnej 
komorki organizacyjnej Urzydu lub innq wyznaczonq osoby; 

8) kierowniku projektu - nalezy przez to rozumiec osoby, ktorej powierzono uprawnienia 
i obowiqzek biezqcego zarzqdzania projektem oraz realizacji jego zakresu, w zalozonym 
terminie i przy zalozonym budzecie; kierownik projektu wspolpracuje ze wszystkimi 



stronami bior'!cymi udzial w projekcie w zakresie niezbydnym do realizacji celow 
projektowych - zarz'!dza operacyjnie zespolem projektu; 

9) kierowniku zamawiaj,!cego - nalezy przez to rozumiee Prezydenta Miasta Lodzi; 
10) komisji - nalezy przez to rozumiee komisjy przetargow,! powolan,! do przygotowania 

i przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie zamowienia publicznego; 
11) komorce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiee wydzial, rownorzydn,! komorky 

organizacyjn,! 0 innej nazwie lub samodzieln,! komorky organizacyjn,! Urzydu; 
12) miejskiej jednostce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiee jednostky organizacyjn,! 

dzial~j,!c,! w sektorze finansow publicznych, utworzonq przez miasto w celu realizacji jego 
zadan i nie byd,!c,! spolk,! prawa handlowego; 

13) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiee najkorzystniejszq oferty w rozumieniu 
art. 2 pkt S ustawy; 

14) niezwlocznie - nalezy przez to rozumiee termin real ny, bez zbydnej zwloki, maj,!cy 
na wzglydzie okolicznosci danego miejsca i czasu z uwzglydnieniem starannosci przyjytej 
w stosunkach danego rodzaju; 

IS) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiee obiekt budowlany w rozumieniu 
art. 2 pkt Sd ustawy; 

16) osobie upowaznionej - nalezy przez to rozumiee osoby sposrod pracownikow 
zamawiaj,!cego, ktorej kierownik zamawiajqcego udzielil stosownych upowaznien; 

17) Planie - nalezy przez to rozumiee Plan udzielania zamowien publicznych w Urzydzie 
dla dostaw, uslug i robot budowlanych; 

18) Planie postypowan - nalezy przez to rozumiee plan w rozumieniu art. 13a ustawy; 
19) postypowaniu - nalezy przez to rozumiee postypowanie 0 udzielenie zamowienia 

publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy; 
20) projekcie - nalezy przez to rozumiee jednorazowe, niepowtarzalne, zlozone przedsiywziycie 

podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu, dostarczenia unikalnej uslugi lub 
uzyskania unikalnego rezultatu realizowane przez powolany do tego zespol projektowy; 
projekt powinien miee okreslony pocz,!tek i okreslony koniec realizacji; projekt moze 
skladae siy z kilku zadan inwestycyjnych if lub biez,!cych; 

21) projekcie umowy - nalezy przez to rozumiee wzor umowy, zawier~jqcy dane wynikajqce 
z przeprowadzonego postypowania; 

22) Regulaminie - nalezy przez to rozumiee Regulamin udzielania zamowien publicznych 
w Urzydzie; 

23) Regulaminie komisji - nalezy przez to rozumiee Regulamin pracy komisji przetargowej 
stanowi,!cy zal,!cznik Nr 9 do Regulaminu; 

24) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiee roboty budowlane w rozumieniu art. 2 
pkt 8 ustawy; 

2S) rodzaju zamowienia - nalezy przez to rozumiee dostawy, uslugi lub roboty budowlane; 
26) SIWZ - nalezy przez to rozumiee Specyfikacjy Istotnych Warunkow Zamowienia; 
27) Skarbniku - nalezy przez to rozumiee Skarbnika Miasta Lodzi lub osoby przez niego 

upowaznion'!; 
28) System elektronicznego obiegu dokumentow - nalezy przez to rozumiee system EZD 

funkcjonuj,!cy w Urzydzie; 
29) umowie ramowej - nalezy przez to rozumiee umowy w rozumieniu art. 2 pkt 9a ustawy; 
30) Urzydzie - nalezy przez to rozumiee Urz'!d Miasta Lodzi; 
31) uslugach - nalezy przez to rozumiee uslugi w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy; 
32) uslugach spolecznych - nalezy przez to rozumiee uslugi w rozumieniu art. 138 h ustawy; 
33) ustawie - nalezy przez to rozumiee ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien 

publicznych; 



34) wartosci szacunkowej zamowlenia - nalezy przez to rozumiec wartosc zamowienia 
dla dostaw, uslug i robot budowlanych, ustalon,! zgodnie z odpowiednimi przepisami 
ustawy; 

35) wniosku - nalezy przez to rozumiec wniosek 0 przygotowanie i przeprowadzenie 
postypowania 0 udzielenie zamowienia publicznego, wraz z wymaganymi zal,!cznikami, 
zlozony przez komorky organizacyjn,!, ktorego wzor stanowi zal,!cznik Nr 2 lub Nr 3 
do Regulaminu; 

36) Wydziale - nalezy przez to rozumiec Wydzial Zamowien Publicznych w Departamencie 
Obslugi i Administracji Urzydu Miasta Lodzi; 

37) wykonawcy - nalezy przez to rozumiec wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy; 
38) wzorze umowy - nalezy przez to rozumiec istotne dla stron postanowienia, ktore zostan,! 

wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowlenia publicznego, 
ogolne warunki umowy alba wzor umowy zal'!czany do wniosku; 

39) zamawiaj,!cym - nalezy przez to rozumiec Miasto Lodz - Urz'!d Miasta Lodzi; 
40) zamowieniach mieszanych - nalezy przez to rozumiec zamowienia w rozumieniu art. 5b-5g 

ustawy; 
41) zamowieniu - nalezy przez to rozumiec zamowienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 

ustawy; 
42) Zespole - nalezy przez to rozumiec zespol osob powolany przez komorky organizacyjn,! 

do nadzoru nad realizacj,! udzielonego zamowienia, na roboty budowlane lub uslugi, ktorego 
wartosc jest rowna lub przekracza wyrazon'! w zlotych rownowartosc kwoty 1 000 000 euro. 

5. Dopuszcza siy prowadzenie procedury drog,! elektroniczn,! poprzez System 
elektroniczny, umozliwiaj,!cy prowadzenie procedury udzielania zamowien publicznych 
w Urzydzie lub z zachowaniem formy pisemnej. 

Rozdzial2 
Planowanie zamowien publicznych 

§ 2. 1. Na kazdy rok budzetowy zamawiaj,!cy sporz'!dza Plan w celu ustalenia 
orientacyjnych (planowanych) wartosci zamowien na dostawy, uslugi i roboty budowlane. 

2. Po uchwaleniu budzetu przez Rady Miejsk,! w Lodzi Wydzial moze przekazac 
Urzydowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamiescic w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w miejscu wyodrybnionym dla zamowien, zwanym "profilem nabywcy", wstypne ogloszenie 
informacyjne 0 planowanych w terminie nastypnych 12 miesiycy zamowieniach lub umowach 
ramowych, ktorych wartosc jest rowna b,!dz przekracza kwoty okreslone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Obieg dokumentow w zakresie planowania i zmian Planu odbywa siy w Systemie 
elektronicznego obiegu dokumentow. 

4. Dyrektor Wydzialu przekazuje komorkom organizacyjnym zal,!czniki do Regulaminu, 
ktorych wzory stanowi,!: 
1) dla dostaw zal,!cznik N rIa, 
2) dla uslug zal'!cznik Nr 1 b, 
3) dla robot budowlanych zal,!cznik Nr lc 
- w formie edytowalnych arkuszy kalkulacyjnych, wraz z instrukcj,! ich wypelniania. 

5. Kierownicy komorek organizacyjnych skladaj,! w Wydziale, w terminie wskazanym 
przez Wydzial, zatwierdzony przez kierownika komorki organizacyjnej plan zamowien 
komorki organizacyjnej, opracowany na podstawie przedlozonego Radzie Miejskiej projektu 
budzetu. Plan sporz'!dzany jest w oparciu 0 zal,!czniki do Regulaminu, 0 ktorych mowa 
w ust. 4. Plan zamowien komorki organizacyjnej zawieraj,!cy blydy podlega odeslaniu, 
wraz z uzasadnieniem do danej kom6rki organizacyjnej, celem jego poprawienia. 



6. Niezlozenie planow, 0 ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Wydzial 
uniemozliwi przygotowanie Planu i utrudni ustalenie sposobu udzielenia zamowien 
w Urzt;dzie oraz sporz,!-dzenie Planu postt;powan w terminie ustawowym. 

7. Podczas przygotowywania Planu, Wydzial definiuje i tworzy grupy rodzajowe 
zamowien. Wydzial moze definiowae i zmieniae grupy rodzajowe zamowien w trakcie 
realizacji Planu. 

8. Wydzial, w oparciu 0 plany zam6wien kom6rek organizacyjnych, przygotowuje Plan 
i przedklada go kierownikowi zamawiaj,!-cego celem zatwierdzenia. 

9. Dyrektor Wydzialu niezwlocznie zamieszcza zatwierdzony Plan w wewnt;trznej sieci 
informatycznej Urzt;du. Dyrektor Wydzialu moze do Planu, 0 ktorym mowa powyzej, zal'!-czae 
dodatkowe informacje, dotycz'!-ce w szczegolnosci stopniajego realizacji. 

10. W terminie 5 dni roboczych, licz'!-c od daty uchwalenia budzetu przez Radt; Miejsk,!-, 
kierownicy komorek organizacyjnych maj,!- obowi,!-zek przeslae do Wydzialu zmiany do Planu 
lub powiadomie Wydzial, ze Plan w zakresie zamowien komorki organizacyjnej nie ulegl 
zmianie. 

11. Po uplywie terminu okreslonego w ust. 10, Wydzial w oparciu 0 przeslane informacje 
publikuje tekst ujednolicony Planu w wewnt;trznej sieci informatycznej Urzt;du. 

12. Zatwierdzony Plan podlega zmianom w przypadku: 
1) zmiany orientacyjnej (planowanej) wartosci zamowienia, 
2) zmiany planowanego terminu realizacji zamowienia, 
3) rezygnacji z realizacji planowanego zamowienia, 
4) zmian organizacyjnych Urzt;du, ktore wplywaj,!- na udzielanie zaplanowanych zamowien, 
5) zmian rodzaju planowanego zamowienia, 
6) nieujt;cia w Planie tych zamowien, ktore powinny bye wczesniej zaplanowane 
- zmiany wymagaj,!- zachowania formy elektronicznej. 

13. Niedopuszczalne s,!- takie zmiany Planu, w wyniku, ktorych nie mozna wszcz'!-e 
postt;powania w roku, ktorego dotyczy Plan. 

14. W przypadku wyst,!-pienia okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 12 pkt 1- 4, 
kierownicy komorek organizacyjnych maj,!- obowi,!-zek niezwlocznie przekazae do Dyrektora 
Wydzialu wniosek 0 zmiant; Planu wraz z uzasadnieniem zmian. 

15. W przypadku wyst,!-pienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt 5 i 6, wniosek 
o zmiant; Planu moze bye zlozony, po uprzednim potwierdzeniu przez Wydzial zasadnosci 
wprowadzenia zmian. 

16. W przypadku zamowienia, stanowi,!-cego przedmiot postt;powania uniewaznionego 
w poprzednim roku budzetowym, jezeli rna bye prowadzone kolejne postt;powanie 
o udzielenie tego zamowienia, nalezy uznae je, jako zamowienie planowane na rok nastt;pny 
i uj,!-e w planie komorki organizacyjnej . .Tezeli uniewaznienie mialo miejsce po sporz,!-dzeniu 
Planu, nalezy zlozye wniosek 0 zmiant; Planu. 

17. Do wniosku 0 zmiant; Planu, nalezy obligatoryjnie zal'!-czye edytowalny arkusz 
kalkulacyjny z przedmiotow,!- zmian,!-, sporz'!-dzony zgodnie z aktualnymi zal,!-cznikami 
do Regulaminu: 
1) dla dostaw - zal,!-cznik Nr 1 a, 
2) dla uslug - zal'!-cznik Nr 1 b, 
3) dla robot budowlanych - zal'!-cznik Nr 1 c 
- wskazuj,!-c numer pozycji planu komorki organizacyjnej, a dla nowo tworzonej pozycji 
kolejny numer pozycji planu komorki organizacyjnej, odpowiednio dla danego rodzaju 
zamowienia. 

18. Zlozony wniosek 0 zmiant; Planu zawieraj,!-cy blt;dy podlega zwrotowi 
wraz z uzasadnieniem, do danej komorki organizacyjnej. 



19. Na podstawie poprawnie zlozonych wniosk6w 0 zmiany Planu, Dyrektor Wydzialu 
przygotowuje tekst ujednolicony Planu i zamieszcza go w wewnytrznej sieci informatycznej 
Urzydu. 

20. Wydzial nie p6zniej niz 30 dni od dnia przyjycia budzetu przez Rady Miejsk,! 
w Lodzi, sporz'!dza Plan postypowan 0 udzielenie zam6wien, zgodnie z zal,!cznikiem Nr Id 
do Regulaminu, jakie przewiduje siy przeprowadzic w danym roku finansowym 
oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej. Plan postypowan 0 udzielenie 
zam6wien zawiera w szczeg61nosci informacje dotycz'!ce: 
1) przedmiotu zam6wienia~ 
2) rodzaju zam6wienia wedlug podzialu na zam6wienia na roboty budowlane, dostawy 

lub uslugi~ 
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zam6wienia; 
4) orientacyjnej (planowanej) wartosci zam6wienia~ 
5) przewidywanego terminu wszczycia postypowania w ujyciu kwartalnym lub miesiycznym. 

21. W przypadku zmian Planu udzielenia zam6wien w zakresie informacji zawartych 
w Planie postypowan~ aktualizacji podlega takze Plan postypowan 0 udzielanie zam6wien 
publicznych. 

Rozdzial3 
Zasady udzielania zamowien puhlicznych 

§ 3. 1. Udzielanie zam6wien, zawieranie um6w ramowych oraz ustanawianie 
dynamicznego systemu zakup6w na dostawy, uslugi i roboty budowlane moze nast,!pic 
wyl,!cznie w trybach i na zasadach okreslonych przepisami ustawy i Regulaminu. 

2. Zamawiaj,!cy przygotowuje i przeprowadza postypowanie 0 udzielenie zam6wienia 
w spos6b zapewniaj,!cy zachowanie uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie wykonawc6w 
oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci. 

§ 4. 1. W przypadku zorganizowania konkursu, 0 kt6rym mow a w ustawie, niniejszego 
Regulaminu nie stosuje siy, a Prezydent Miasta Lodzi powoluje w drodze zarz,!dzenia s,!d 
konkursowy oraz okresla organizacjy, sklad i tryb jego pracy, jak r6wniez ustala regulamin 
konkursu. 

2. W przypadku udzielania zam6wien z zastosowaniem klauzul spolecznych 
lub srodowiskowych, dodatkowo zastosowanie rna odrybne zarz,!dzenie Prezydenta Miasta 
Lodzi. 

§ 5. Wydzial prowadzi Rejestr postypowan 0 udzielenie zam6wien publicznych 
i postypowan prowadzonych w celu zawarcia um6w ramowych. 

§ 6. 1. Kierownik zamawiaj,!cego, w szczeg6lnosci: 
1) powoluje i odwoluje czlonk6w komisji przetargowej; 
2) wyznacza pelnomocnik6w na rozprawy przed Krajow,! Izb,! Odwolawcz'!; 
3) zatwierdza na podstawie wniosku komisji, w szczeg61nosci: 

a) tresc ogloszenia 0 zam6wieniu, SIWZ, zaproszen wymaganych ustaw,!, wniosk6w 
o dopuszczeniu do udzialu w postypowaniu lub zmian tych dokument6w, 

b) dzialania podejmowane w zakresie srodk6w ochrony prawnej, 
c) wykluczenie wykonawcy, 
d) odrzucenie oferty, 
e) wyb6r najkorzystniejszej oferty lub uniewaznienie postypowania. 



2. Kierownik zamawiajqcego me jest ZWlqZany wnioskiem komisji moze polecic 
powtorzenie kazdej czynnosci. 

3. Kierownik zamawiajqcego moze powierzyc wykonanie czynnosci, w szczegolnosci 
o ktorych mowa w ust. 1, osobie upowaznionej. 

§ 7. 1. Kierownicy komorek organizacyjnych odpowiadajq za zlozenie planu zamowien 
komorki organizacyjnej w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 i zmian do Planu, w szczegolnosci 
okreslonych w § 2 ust. 10. Plan zamowien komorki obejmuje wszystkie planowane 
zamowienia, bez wzglydu na ich wartosc. 

2. Kierownik wnioskujqcej komorki organizacyjnej: 
1) odpowiada za zlozenie kompletnego wniosku w Wydziale, w termlme nie poznleJszym 

niz okreslony w Planie oraz za jego przygotowanie przez osoby gwarantujqce bezstronnosc 
i obiektywizm; 

2) odpowiada za prawidlowy opis przedmiotu zamowienia, oszacowanie wartosci zamowienia, 
majqc na wzglydzie tresc art. 32-35 ustawy oraz okreslenie warunkow udzialu 
w postypowaniu i kryteriow oceny ofert; 

3) odpowiada za zabezpieczenie srodkow w budzecie na realizacjy zamowienia; 
4) moze wnioskowac 0 powolanie czlonkow komisji, gwarantujqcych bezstronnosc 

i obiektywizm, sposrod pracownikow komorek organizacyjnych i miejskich jednostek 
organizacyjnych, zainteresowanych udzieleniem zamowienia lub innych osob, niezbydnych 
do prawidlowego przeprowadzenia postypowania; 

5) odpowiada za umozliwienie czlonkowi komisji, ktorego jest przelozonym, udzialu 
w pracach komisji; 

6) moze wystqpic do kierownika zamawiajqcego 0 powolanie bieglych lub innych osob, 
niezbydnych do prawidlowego przygotowania postypowania; 

7) moze wycofac wniosek w ciqgu 7 dni od dnia podjycia informacji, ze zlozony wniosek 
nie bydzie procedowany z uwagi na wystqpienie okolicznosci powodujqcych, ze wniosek stal 
siy bezprzedmiotowy. 

§ 8. 1. Komorka organizacyjna wnioskujqca 0 przygotowanie i przeprowadzenie 
postypowania, nie pozniej niz na dwa dni robocze przed zlozeniem wniosku w wersji 
papierowej, przesylajego projekt wraz z zalqcznikami na adres mailowy Wydzialu. 

2. Kierownik wnioskujqcej komorki organizacyjnej sklada do Wydzialu wniosek 
w wersji papierowej wraz z wymaganymi zalqcznikami, w celu przygotowania 
i przeprowadzenia post«powania, wg wzoru okreslonego: 
1) w zalqczniku Nr 2 do Regulaminu w odniesieniu do dostaw, uslug lub robot 

budowlanych, alba 
2) w zalqczniku Nr 3 do Regulaminu w odniesieniu do uslug spolecznych. 

3. W przypadkach okreslonych w § 2 ust. 12 i 16 wniosek, 0 ktorym mowa w ust. 2 
sklada siy nie wczesniej niz po zlozeniu w Wydziale zatwierdzonego wniosku 0 zmiany Planu. 

4. Do wniosku nalezy zalqczyc w szczegolnosci: 
1) opis przedmiotu zamowienia, zgodny z wymogami art. 29-31 ustawy oraz z wzorem 

stanowiqcym zalqcznik Nr 4 do Regulaminu; 
2) propozycje warunkow udzialu w post«powaniu stawianych wykonawcom, zgodne 

z wymogami ustawy oraz z wzorem stanowiqcym zalqcznik Nr 5 do Regulaminu; 
3) propozycje kryteriow oceny ofert, z podaniem procentowej wagi kazdego z kryteriow, 

zgodne z wymogami ustawy oraz z wzorem stanowiqcym zalqcznik Nr 6 do Regulaminu; 
4) ustalenie wartosci szacunkowej zamowienia, zgodnie z wymogami ustawy oraz z wzorem 

stanowiqcym zalqcznik Nr 7 do Regulaminu w odniesieniu do uslug, robot budowlanych 
lub dostaw; 



5) szczegolowe informacje 0 przeprowadzonym dialogu technicznym: 
a) opublikowanq w Biuletynie Informacji Publicznej informacjy 0 zamlarze 

przeprowadzenia dialogu technicznego oraz 0 jego przedlniocie, 
b) wykaz podmiotow uczestniczqcych w dialogu technicznym, 
c) informacjy 0 wplywie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamowienia, SIWZ 

lub warunki umowy; 
6) wzor umowy zaakceptowany przez radcy prawnego; 
7) w przypadku zamowienia nieplanowanego nalezy zalqczyc szczegolowe uzasadnienie braku 

uJycla zamowlenia w Planie, ze wskazaniem okolicznosci potwierdzajqcych, 
iz jego realizacja jest konieczna i nie wynika z przyczyn, ktorych nie przewidzial w dacie 
sporzqdzania Planu; 

8) w przypadku wskazania trybu innego niz przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony, 
nalezy zalqczyc uzasadnienie faktyczne i prawne podstawy zastosowania wnioskowanego 
trybu; 

9) w przypadku zamowien wspolfinansowanych ze srodkow funduszy europejskich 
lub z innych srodkow niz pochodzqce z budzetu Unii Europejskiej, do wniosku dodatkowo 
nalezy zalqczyc: 
a) kopiy, potwierdzonq za zgodnosc z oryginalem umowy 0 dofinansowanie, a w przypadku 

zlozenia wniosku przed zawarciem umowy 0 dofinansowanie, informacjy 0 objyciu 
projektu dofinansowaniem na podstawie wlasciwego dokumentu np.: uchwaly zarzqdu 
wojewodztwa 0 przyjyciu listy projektow wylonionych do dofinansowania, 
w wersji papierowej lub elektronicznej rozumianej, jako dane zapisane na nosnikach typu 
CD/DVD/USB lub przeslane na adres poczty elektronicznej sekretariatu Wydzialu, 

b) logotyp projektu (czamo-bialy i w kolorze), rozmieszczony zgodnie z wytycznymi 
wedytowalnym dokumencie Microsoft Word, w wersji elektronicznej rozumianej, 
jako dane zapisane na nosnikach typu CD/DVD/USB lub przeslane na adres poczty 
elektronicznej sekretariatu Wydzialu, 

c) obowiqzujqce wytyczne wynikajqce z przepisow prawnych i dokumentow okreslajqcych 
sposob udzielania takich zamowien, wlasciwe dla danych programow/projektow 
w ramach ktorych Sq one realizowane; 

10) w przypadku zamowien, ktorych przedmiotem Sq roboty budowlane do wniosku 
dodatkowo nalezy zalqczyc: 

a) dokumentacjy projektowq (wraz z przedmiarem robot), 
b) specyfikacjy technicznq wykonania i odbioru robot budowlanych, 
c) kosztorys inwestorski, 
d) program funkcjonalno-uzytkowy (w przypadku robot budowlanych w formule 

zaprojektuj i wybuduj), 
e) ustalenie wartosci szacunkowej okreslonej na podstawie planowanych kosztow 

prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (w przypadku robot 
budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj), 

f) prawomocnq decyzjy 0 pozwoleniu na budowy lub zgloszenie zamiaru wykonania robot 
budowlanych, wraz z informacjq 0 braku sprzeClWU wlasciwego organu, 
co do wykonania tych robot, 

g) oswiadczenie 0 dysponowaniu nieruchomosciq na cele budowlane oraz, ze stan prawny 
nieruchomosci objytych przedmiotem zamowlenia zostal zbadany i pozwala 
na zrealizowanie planowanego zamowienia (w przypadku braku dokumentu, 0 ktorym 
mowa w lit. f), 
5. Zalqczniki do wniosku mUSZq zostac zlozone w: 



1) oryginale - podpisane przez osoby sporz,!dzaj,!c,!, z podaniem daty ich sporz,!dzenia, 
z zastrzezeniem, ze dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 10 lit. a-d sklada siy tylko 
w wersji elektronicznej; 

2) wersji elektronicznej rozumianej, jako dane zapisane na nosnikach typu CD/DVDIUSB 
lub przeslane na adres poczty elektronicznej sekretariatu Wydzialu - w fonnacie plikow pdf 
(zalecana rozdzielczose 150 - 200 dpi), oraz dodatkowo zal'!czniki, 0 ktorych mowa 
w ust. 4 pkt 1-4, jako pliki edytowalne, tj. kalkulacje itp. w fonnacie pliku xls/xlsx (arkusz 
kalkulacyjny), a pozostale dokumenty w formacie pliku doc/docx (dokument tekstowy). 
Dopuszcza siy dodatkowo zlozenie kosztorysu nakladczego w formacie pliku edytowalnego 
programu kosztorysuj,!cego. 

§ 9. 1. Kierownik zamawiaj,!cego, po zlozeniu wniosku w wersji papierowej powoluje 
komisjy. 

2. Komisja jest powolywana do przygotowania i przeprowadzenia postypowania 
w trybach i na zasadach okreslonych przepisami ustawy i Regulaminu. Komisja przygotowuje 
i przeprowadza postypowanie w oparciu 0 propozycje zawarte we wniosku. 

3. Komisja wykonuje swoje czynnosci w skladzie: 
1) 3-6 osobowym w przypadku zamowien, ktorych wartose jest mniejsza niz kwoty okreslone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; 
2) 3-9 osobowym w przypadku zamowien, ktorych wartose jest rowna lub przekracza kwoty 

okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od ktorych 
jest uzalezniony obowi,!zek przekazywania ogloszen Urzydowi Publikacji Unii 
Europejskiej. 

4. W sklad komisji wchodz,!, w szczeg6lnosci: 
1) przewodnicz'!cy - pracownik Wydzialu; 
2) wiceprzewodniczqcy - pracownik Wydzialu; 
3) czlonkowie merytoryczni komisji: 

a) pracownicy wnioskujqcej kom6rki organizacyjnej, a w przypadku zam6wienia na roboty 
budowlane lub uslugi, ktorego wartose jest r6wna lub przekracza wyrazon'! w zlotych 
r6wnowartose kwoty 1 000000 euro w tym co najmniej 2 czlonk6w Zespolu, 

b) pracownicy innych kom6rek organizacyjnych, 
c) pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych, 
d) inne osoby, niezbydne do prawidlowego przeprowadzenia postypowania; 

4) sekretarz - pracownik Wydzialu; 
5) inni pracownicy Wydzialu. 

5. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach komisja moze bye powolana w skladzie 
wiykszym niz okreslony w ust. 3. 

6. Czlonkami komisji nie mog,! bye osoby, wobec kt6rych zaistnialy okolicznosci 
wskazane wart. 1 7 ust. 1 ustawy. 

7. Kierownik zamawiaj,!cego organizuje pracy komisji oraz okresla sklad, tryb pracy 
oraz zakres obowi,!zk6w czlonk6w komisji, maj,!c na celu zapewnienie sprawnosci 
jej dzialania, indywidualizacji odpowiedzialnosci czlonk6w za wykonywane czynnosci 
oraz przejrzystosci jej prac, zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej, stanowiqcym 
zal'!cznik Nr 10 do Regulaminu. 

8. Czynnosci wykonywane przez powolan,! komisjy, zwi,!zane z weryfikacj,! wniosku, 
sporz,!dzeniem dokumentacji i jej opublikowaniem powinny zostae dokonane niezwlocznie. 

9. Komisja dokonuje uzgodnien i weryfikuje zlozony wniosek telefonicznie, 
drog,! elektroniczn,! (mailowo) oraz w ramach posiedzen komisji. 

10. Wniosek zostaje zatwierdzony przez Dyrektora Wydzialu. 



11. Komorka organizacyjna, ktora zamierza udzielie czysci zamowienia w procedurze 
wynikaj~cej z wartosci tej cZysci, zgodnie z art. 6a ustawy, zobowi~zana jest uzyskae zgody 
Dyrektora Wydzialu, na formularzu stanowi~cym zal~cznik Nr 8b do Regulaminu, skladaj~c 
wniosek w Systemie elektronicznego obiegu dokumentow stanowi~cy zal~cznik Nr 8a do 
Regulaminu. Weryfikacja projektu wniosku 0 udzielenie czysci zamowienia w procedurze 
wynikaj~cej z wartosci tej cZysci - art. 6a ustawy, stanowi~cego zal~cznik Nr 8a do 
Regulaminu, moze nast~pie przed jego zlozeniem telefonicznie lub drog~ elektroniczn~ 
(mailowo). 

12. Komorka organizacyjna udzielaj~c zamowienia 0 wartosci nieprzekraczaj~cej 

60 000 PLN, w oparciu 0 przepisy art. 6a ustawy, po otrzymaniu zgody 0 ktorej mowa w ust. 
11, zobowi~zana jest niezwlocznie udzielie zamowienia i nastypnie przeslae do Wydzialu 
informacjy w zakresie terminu udzielenia zamowienia, jak rowniez kwoty netto, na jak~ 
udzielono przedmiotowego zamowienia. 

§ 10. 1. W przypadku wyst~pienia awarii i koniecznosci udzielenia zamowienia w trybie 
zamowienia z wolnej ryki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy, ze wzglydu na wyj~tkow~ 
sytuacjy niewynikaj~c~ z przyczyn lez~cych po stronie zamawiaj~cego, ktorej nie mogl 
on przewidziee i wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamowienia, a nie mozna 
zachowae terminow okreslonych dla innych trybow udzielenia zamowienia, postanowien 
§ 8 i 9 nie stosuje siy. Zamowienie rna na celu jedynie niezbydne usuniycie skutkow zdarzenia 
i charakteryzuje siy krotkim okresem trwania. 

2. Po dokonaniu niezbydnych dzialan zabezpieczaj~cych, komorka organizacyjna winna 
sporz~dzie protokol ze zdarzenia i przekazae niezwlocznie do Wydzialu jego kopiy celem 
sporz~dzenia protokolu z postypowania. 

3. Protokol ze zdarzenia winien bye podpisany przez wykonawcy oraz zatwierdzony 
przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen woli w zakresie zarz~du mieniem 
Miasta Lodzi w ramach l~cznej reprezentacji, zgodnie z zarz~dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi 
w sprawie upowaznien do skladania oswiadczen woli w zakresie zarz~du mieniem 
Miasta Lodzi. 

4. Protok61 ze zdarzenia winien zawierae, w szczeg6lnosci: 
1) przedmiot zam6wienia; 
2) uzasadnienie wyboru trybu postypowania (faktyczne i prawne); 
3) osoby wykonuj~ce czynnosci zwi~zane z przygotowaniem postypowania; 
4) dane wykonawcy; 
5) wartose zamowienia; 
6) istotne dla stron postanowienia, ktore zostan~ wprowadzone do tresci zawleraneJ umowy 

lub wzoru umowy. 
5. Komorka organizacyjna niezwlocznie po podpisaniu umowy 0 udzieleniu zamowienia, 

przesyla j~ do Wydzialu, celem sporz~dzenia ogloszenia 0 udzieleniu zam6wienia. 

Rozdzial4 
Zawieranie umow w sprawach udzielania zamowien puhlicznych 

§ 11. 1. Umowy w sprawach zamowien zawierane s~ przez osoby upowaznione 
do skladania oswiadczen woli w zakresie zarz~du mieniem Miasta Lodzi, zgodnie 
z zarz~dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie upowaznien do skladania oswiadczen woli 
w zakresie zarz~du mieniem Miasta Lodzi. 

2. Wydzial jest zobowi~zany do niezwlocznego przekazania wnioskuj~cej komorce 
organizacyjnej informacji 0 wykonawcy(ach), z kt6rym(i) nalezy zawrzee umowy w sprawie 
zam6wienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakup6w oraz do przeslania 



kopii w formie elektronicznej lub papierowej, w zaleznosci od zastosowanego trybu: 
formularza ofertowego wraz z niezbydnymi do zawarcia umowy zal~cznikamL b~dz protok61 
z negocJ aCJ 1. 

3. Osoby, 0 kt6rych mowa w ust. 1, odpowiadaj~ w szczeg61nosci za: 
1) zawarcie umowy z wybranym wykonawc~ zgodnie z przepisami prawa, zapisami SIWZ 

oraz ofertq lub protokolami z negocjacji; 
2) zatrzymanie wadium wraz z odsetkami, (jezeli w postypowaniu wymagano jego wniesienia) 

w sytuacji, gdy Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana: 
a) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia na warunkach okreslonych w ofercie, 
b) nie wni6s1 wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zaln6wienia stalo siy niemozliwe z przyczyn lez~cych po 

stronie wykonawcy. 
4. Kom6rka organizacyjna, jest zobowiqzana do koordynowania procesu zawierania 

i realizacji umowy, w szczeg61nosci do: 
1) przygotowania projektu umowy; 
2) uzyskania od wykonawcy dokument6w niezbydnych do zawarcia umowy oraz potwierdzenia 

wmeslenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (jezeli wymagano 
jego wniesienia); 

3) zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia okolicznosci, 0 kt6rych mowa w ust. 3 
pkt 2 i niezwlocznego poinformowania 0 takiej czynnosci Wydzialu; 

4) niezwlocznego przekazania zawartej umowy do Wydzialu celem zamieszczenia ogloszenia 
o udzieleniu zam6wienia, a jezeli kom6rka organizacyjna dokonuje zmian umowy, 0 kt6rych 
mowa wart. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy niezwlocznego przekazania informacji 
o dokonanych zmianach celem zamieszczenia ogloszenia 0 zmianie umowy; 

5) niezwlocznego przekazania prawidlowo wypelnionego oswiadczenia, 0 kt6rym mowa 
wart. 17 ust. 2 ustawy przez osoby podpisujqce umowy (w oryginale); 

6) powolania Zespolu do nadzoru nad realizacjq udzielonego zam6wienia, w przypadku 
zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi, kt6rego wartosc jest r6wna lub przekracza 
wyrazonq w zlotych r6wnowartosc kwoty 1 000 000 euro; Zesp61 powolywany 
jest dla jednego lub wiycej powiqzanych ze sobq zam6wien; co najmniej dw6ch czlonk6w 
Zespolu z wnioskujqcej kom6rki organizacyjnej jest (bylo) powolywanych do komisji. 
Zespolu nie powoluje siy, jezeli zamawiajqcy (kom6rka organizacyjna) winny spos6b 
zapewnia udzial, co najmniej dw6ch czlonk6w komisji w nadzorze nad realizacj~ 

udzielonego zam6wienia; 
7) zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (jezeli wymagano jego wniesienia). 

5. Jezeli w postypowaniu dopuszczono mozliwosc skladania ofert cZysciowych, 
do umowy zawieranej w danej czysci postypowania, postanowienia ust. 4 stosuje 
siy odpowiednio do kom6rki organizacyjnej zawierajqcej ty umowy. 

RozdzialS 
Zasady prowadzenia dialogu technicznego 

§ 12. 1. Przed wszczyciem postypowania, zamawiajqcy moze przeprowadzic dialog 
techniczny. Decyzjy 0 przeprowadzeniu dialogu technicznego podejmuje kom6rka 
organizacyjna. 

2. Dialog prowadzony jest na podstawie art. 31 a - 31 d ustawy oraz postanowien 
niniejszego Regulaminu. 



3. Zamawiajqcy przygotowuje i przeprowadza dialog techniczny w sposob zapewniajqcy 
zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie podmiotow/uczestnikow oraz zgodnie 
z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci. 

4. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbttdnym 
do przygotowania opisu przedmiotu zamowienia, specyfikacji istotnych warunkow zamowienia 
lub okreslenia warunkow umowy, ewentualnie doradztwo w przygotowaniu dokumentacji 
do wszczttcia postttpowania. 

5. Przedmiotem dialogu technicznego moze bye w szczegolnosci: 
1) oszacowanie wartosci planowanego zamowienia; 
2) najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiqzanie techniczne, technologiczne, prawne, 

organizacyjne, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie bttdqcej przedmiotem 
planowanego zamowienia; 

3) zebranie informacji sluzqcych do opracowania dokumentacji planowanego zamowienia. 
6. W celu przeprowadzenia dialogu technicznego komorka organizacyjna sklada wniosek 

o dialog techniczny do Wydzialu, zgodnie ze wzorem stanowiqcym zalqcznik Nr 10 
do niniejszego Regulaminu. 

7. Do wniosku 0 dialog techniczny nalezy zalqczye w szczegolnosci: 
1) wstttpny opis przedmiotu zamowienia; 
2) propozycje warunkow udzialu w dialogu technicznym stawianych podmiotom 

zainteresowanym udzialem w dialogu technicznym (je,~li dotyczy - warunekfakultatywny); 

3) zagadnienia do omowienia w trakcie trwania dialogu technicznego. 
8. Po zlozeniu wniosku 0 dialog techniczny w wersji papierowej przez komorktt 

organizacyjnq, Kierownik zamawiajqcego, powoluje komisjtt do przygotowania 
i przeprowadzenia dialogu technicznego. 

9. Komisja do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego k0l1CZY practt 
z dniem zakonczenia dialogu technicznego. 

10. Dialog techniczny zostaje wSZCZttty z dniem zamieszczenia ogloszenia 0 dialogu 
technicznym w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiajqcego. 

11. Zamawiajqcy moze rowniez, niezaleznie od zamieszczenia ogloszenia 0 dialogu 
technicznym w Biuletynie Informacji Publicznej, poinformowae wybrane przez siebie 
podmioty 0 zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego. W tym celu moze 
w szczegolnosci przeslae do wybranych podmiotow informacjtt w formie pisemnej lub 
elektronicznej 0 zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego. 

12. Podmioty zainteresowane udzialem w dialogu technicznym, spelniajqce wymagania 
zamawiajqcego, skladajq zgloszenia do udzialu w dialogu technicznym wraz z wymaganYlni 
dokumentami. 

13. Dialog techniczny prowadzony bttdzie oddzielnie z kazdym uczestnikiem w dowolnej 
wybranej przez zamawiajqcego formie, nienaruszajqcej zasad uczciwej konkurencji i rownego 
traktowania uczestnikow. 0 formie dialogu technicznego decyduje zamawiajqcy, 
o czym informuje w ogloszeniu lub zaproszeniu do dialogu technicznego kierowanym 
do podmiotow/uczestnikow. 

14. Dialog techniczny moze przybrae w szczegolnosci formtt: 
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej; 
2) spotkania indywidualnego z uczestnikami. 

15. Zamawiajqcy moze zadecydowae 0 prowadzeniu dialogu technicznego 
z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich form komunikacji, 0 ktorych mowa w ust. 14. 

16. Dialog techniczny rna charakter jawny. Zamawiajqcy nie ujawni w toku dialogu 
technicznego ani po jego zakonczeniu informacji stanowiqcych tajemnictt przedsittbiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jezeli uczestnik, nie pozniej niz wraz z przekazaniem informacji 



zamawiaj£!.cemu, zastrzegl, ze przekazywane informacje stanowi£!. tajemnicy przedsiybiorstwa 
i nie mog£!. bye udostypniane innym podmiotom. 

17. Zamawiaj£!.cy moze w kazdej chwili zrezygnowae z prowadzenia dialogu technicznego 
z wybranym uczestnikiem, jezeli uzna, ze przekazywane przez niego informacje 
nie s£!. przydatne do osi£!.gniycia celu dialogu technicznego. 

18. Dialog techniczny bydzie trwal do czasu, az zamawiaj£!.cy uzna, ze osi£!.gniyty zostal 
jego cel. Zamawiaj£!.cy zakonczy dialog techniczny takze w sytuacji, w ktorej dalsze jego 
prowadzenie uzna za niecelowe. 

19. Zamawiaj£!.cy moze w kazdym czasie zakonczye dialog techniczny bez podania 
przyczyny. 

20. Zamawiaj£!.cy poinformuje 0 zakonczeniu dialogu technicznego umieszczaj£!.c raport 
koncowy w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiaj£!.cego oraz przesylaj£!.c informacjy 
uczestnikom. 

21. Raport koncowy, 0 ktorym mowa w ust. 20 zawiera co najmniej: 
1) informacjy 0 przeprowadzeniu dialogu technicznego; 
2) informacjy 0 uczestnikach bior£!.cych udzial w dialogu technicznym. 

22. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowi£!.zuje Zamawiaj£!.cego do wszczycia 
postypowania 0 udzielenie zamowienia, ktorego dotyczyl dialog techniczny. 

Rozdzial6 
Udzielanie zamowien na uslugi spoleczne i inne szczegolne uslugi 

§ 13. 1. Przedmiotem zamowienia na uslugi spoleczne i inne szczegolne uslugi S£!. uslugi 
wymienione w zal£!.czniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamowien publicznych, uchylaj£!.ca dyrektywy 2004118/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, 
str. 65, z poin. zm. 1

). 

2. Zamawiaj£!.cy moze przeprowadzie postypowanie 0 udzielenie zamowienia na uslugi 
spoleczne i inne szczegolne uslugi, w ktorym: 
1) w odpowiedzi na ogloszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy skladaj£!. oferty wraz 

z informacjami potwierdz~i£!.cymi, ze nie podleg~i£!. wykluczeniu oraz spelni~j£!. warunki 
udzialu w postypowaniu, albo 

2) w odpowiedzi na ogloszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy sklad~i£!. wnioski 
o dopuszczenie do udzialu w postypowaniu wraz z informacjami potwierdzaj£!.cymi, 
ze nie podlegaj£!. wykluczeniu oraz spelniaj£!. warunki udzialu w postypowaniu, albo 

3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udzialu w postypowaniu. 

§ 14. 1. Zamawi~i£!.cy moze udzielie zamowienia na uslugi spoleczne jezeli wartose tego 
zamowienia jest mniejsza niz wyrazona w zlotych rownowartose kwoty 750 000 euro, przy 
zachowaniu zasad przejrzystosci, obiektywnosci i niedyskryminacji, stosuj£!.c przepisy ust. 2-3 
niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiaj£!.cy zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiaj£!.cego, 
ogloszenie 0 zamowieniu, ktore zawiera informacje niezbydne z uwagi na okolicznosci jego 
udzielenia, w szczegolnosci: 
1) termin skladania ofert uwzglydniaj£!.cy czas niezbydny do przygotowania i zlozenia oferty; 
2) opis przedmiotu zamowienia oraz okreslenie wielkosci lub zakresu zamowienia; 
3) kryteria oceny ofert. 

1) Zmiany wymienionej dyrektywy zostaly ogloszone w Oz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5, Dz. Urz. 
UEL24z30.01.2016,str.14orazDz. Urz. UEL337z 19.12.2017,str. 19 



3. Niezwlocznie po udzieleniu zamowlenia zamawlaJ~cy zamieszcza w Biuletynie 
Informacji Publicznej zamawiaj~cego, informacjy 0 udzieleniu zamowienia, podaj~c nazwy 
alba imiy i nazwisko podmiotu, z ktorym zawarl umowy w sprawie zamowienia publicznego. 
W razie nieudzielenia zamowienia zamawiaj~cy niezwlocznie zamieszcza w Biuletynie 
Informacji Publicznej zamawiaj~cego, informacjy 0 nieudzieleniu zamowienia. 

§ 15. lezeli wartosc zamowienia na uslugi spoleczne jest rowna lub przekracza wyrazon~ 
w zlotych rownowartosc kwoty 750 000 euro, zamawiaj~cy stosuje odpowiednio przepisy 
art. 138g-138n oraz 138p-138s ustawy. 



(komorka organizacyjna) 

Komorka Grupa 
Pozycja 

organizacyj na rodzajowa 

koL I koL 2 koL 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

... 
-'------~------

Imiy i nazwisko osoby sporz~dzaJ~ceJ: 
telefon: 
e-mail: 

PLAN UDZIELANIA ZAMOWIEN 
W URZ.E;DZIE MIAST A LODZI na rok ...... . 

DOSTAWY 

Orientacyjna (planowana) wartosc szacunkowa zamowienia 
(netto) w PLN 

Skrocony opis 
przedmiotu KodCPV zamowien 
zamowienia 

prawa opcji 
na dodatkowe 

zamowienia 
(zwi~kszenia 

dostawy, RJ\ZEM 
podstawowego 

zamowienia) 
zgodnie z art. (kol. 6+7+8) 
67 ust. 1 pkt 7 

ustaw~ 

kol. 4 koL 5 koL 6 koL 7 koL 8 koL 9 

-- -- --~ - -- ----- -- ---

Przewidywany 
termin za warcia 

umowy 

kol. 10 

Zalqcznik Nr la 
do Regulaminu 

Termin 
zlozenia Srodki 
wniosku UE 
do WZP 

kol. II koL 12 

Klauzule 
spoleczne 

Uwagi 

koL 13 koL 14 



(komorka organizacyjna) 

Komorka Grupa 
Skrocony opis 

Pozycja 
organizacyjna rodzajowa 

przedmiotu 
zamowienia 

koL I koL 2 koL 3 koL 4 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

'" 

[miy i nazwisko osoby sporzqdzajqcej: 
telefon: 
e-mail: 

PLAN UDZIELANIA ZAMOWIEN 
W URZI;DZIE MIAST A LODZI na rok ...... . 

USLUGI 

Orientacyjna (planowana) wartosc szacunkowa zamowienia 
(netto) w PLN 

Kategoria zamowien 
uslug Kod CPV 

polegajllcych na 
[CPCI prawa opcji powtorzeniu 

zamowienia RAZEM 
podstawowego 

[zwi~kszenia podobnych 
(kol. 7+8+9) 

zamowienial uslug zgodnie z 
art. 67 ust.t pkt 

6 ustawy 

koL 5 koL 6 koL 7 kol. 8 koL 9 koL 10 

Przewidy 
wany 

termin 
zawarcia 
umowy 

koL II 

Zalqcznik N rIb 
do Regulaminu 

Termin 
zlozenia Srodki Klauzule 
wniosku UE spoleczne 
doWZP 

koL 12 koL 13 koL 14 

Uwagi 

koL 15 

, 

I 

I 



PLAN UDZIELANIA ZAMOWIEN W 
URZF;DZIE MIAST A LODZI na rok ....... . 

(komorka organizacyjna) 

ROBOTY BUDOWLANE 

Orientacyjna (planowana) wartosc szacunkowa 

Orientacyjna (planowana) wartosc szacunkowa obiektu 
cz~sci obiektu budowlanegol cz~sci rob6t 

budowlanegol robot budowlanych (netto) w PLN 
budowlanyeh (netto) w PLN, dla ktorej planowane 
jest wszcz~cie post~powania w danym roku, w tym 

wartosc: 

Komorka 
Skrocony 

Grupa 
Rodzaje zam6wien 

opis robot - zam6wien 
Pozycja organizae I prawa opeji prawa opcji polegajllc 

przedmiotu uszezeg6 polegajllc 

ko\. I 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

yjna 
zamowienia 

Klasa 
owienie 

zamowienia 
podstawowe 

go 

ko\' 2 ko\.3 ko\. 4 ko\. 5 ko\' 6 

-- -- -- --- -- ---- --------'--

[mit( i nazwisko osoby sporz<!dzaj<!cej: 
telefon: 
e-mail: 

[zwi~kszenia 

zamowieniaJ 
yeh na 

powtorzeni 
u 

podobnych 
robot 

budowlany 
eh zgodnie 

z art. 67 
ust. 1 pkt 6 

ustawy 

ko\. 7 ko\' 8 

------ ----

[zwi~kszenia yeh na 
zamowieniaJ powtorze 

niu 
RAZEM 

zamowieni 
podobnye RAZEM 

{ko\' 
a 

h robot (ko\' 
podstawo 

6+7+8) budowlan 10+1l+l2) 
wego 

yeh 
zgodnie z 

art. 67 
ust. 1 pkt 
6 ustawy 

ko\. 9 ko\' 10 kol.ll ko\. 12 kol. 13 

------ --- --

Przewidyw 
any 

termin 
zawarcia 
umowy 

ko\. 14 

Zalqcznik N rIc 
do Regulaminu 

Realizow 

Termin 
ane 

zlozenia 
w 

Srodki 
ramaeh 

wniosku 
Projektul 

UE 
doWZP 

Program 
u 

kol. 15 kol. 16 
ko\. 
17 

---- -- --

Nazwa 
Projek 

tul 
Progr 
amu 

K1auz oraz 
ule numer 

Uwagi 
spolec aktu 

zne prawn 
ego 

{uehw 
alai 

zarzlld 
zenie) 

ko\. 
ko\. 19 ko\. 20 

18 

- --



Zal,!cznik N rId 
do Regulaminu 

PLAN POSTF;POW AN 0 UDZIELANIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH W URZF;DZIE MIAST A 
LODZI na rok ........ . 

Pozycja Przedmiot Rodzaj zamowienia: Przewidywany tryb lub Orientacyjna Przewidywany termin wszczycia 
zamowienia ustuga, dostawa, robota inna procedura (planowana) wartosc postypowania w ujyciu 

budowlana udzielenia zamowienia zamowienia kwartalnym lub miesiycznym 
kol. I kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 



znak sprawy 
(nadany przez Wydzial Zamowien Publicznych po zlozeniu wniosku) 

(oznaczenie wnioskuj'}cej kom6rki organizacyjnej) 

Zal~cznik Nr 2 
do Regulaminu 

WNIOSEK 0 PRZYGOTOW ANIE I PRZEPROW ADZENIE 
POSTf;POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, ZA WARCIA UMOWY RAMOWEJ, 

USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPOW NA: 

(podac proponowany tytul POstfiPowania) 
Karta obiegu wniosku (prezentaty kom6rek organizacyjnych rejestruj~cych wniosek): 



l. 

CEL PROWADZONEGO POSTF;POWANIA 
1. Postypowanie prowadzone w celu l ): 

o udzielenia zamowienia publicznego 

lJ zawarcia umowy ramowej 

D ustanowienia dynamicznego systemu zakupow 

D udzielenia zamowienia objetego umowa ramowa 

(w przypadku zaznaczenia powytszego nie podaje .'Ii? informacji. 0 ktinych mowa w punkcie 5.1. 5.2 oraz 8) 

REALIZACJA ZAMOWIENIA W RAMACH PROJEKTU 
2. Zamowienie dotyczy realizacji Projektu, 0 ktorym mowa ~ 1 ustA pkt 20 Regulaminu l ): 

D TAK* 

D NIE 

* nalety podae nazw? projektu 
DIALOG TECHNICZNY 

3. Przeprowadzono dialog technicznyl): 

D TAK* 

NIE 

* komorka organizacyjna wnioskujqca 0 przygotowanie i przeprowadzenie post?powania winna zalqczye dokumenty 
wymienione w § 8 ust. 4 pkt 5 Regulaminu 

4. Przedmiot zamowienia: 

D Dostawy 1) 

D Uslugi 1) 

D Roboty budowlane 1) 

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

Skrocony opis przedmiotu zamowienia 2),3): 

PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZF;SCI 

5. ezy zamowienie zostalo podzielone na cZysci l ): 

o TAK 
Jesli zaznaczono opcje TAK nalety: uwzgl?dnie calkowitq warto,~e tego zamowienia przy obliczaniu wartosci 
zamowienia podstawowego 

D NIE 
Jesli zaznaczono opcje NIE nalety podae powody niedokonania podzialu zamowienia na cz?,ki (motliwose skladania 
o/ert cz?sciowych / udzielania zamowienia w cz?sciach 

WADIUM 



2. 

3. 

6. Wykonawcy zobowi'}zani s'} do wniesienia wadium w wysokosci ......... %2) 

(nie IVi~cej nit 3% warto.ki zamnwienia podstawowego. a jeteli przewidziane jest udzielanie zamnwien polega/qcych na powtorzeniu 

podobnych uslug lub robot budowlanych lub zamowien na dodatkowe dostawy IV wysoko.sci nie wi~kszel nit 3% 11'arto.5ci zamol1'ienia 

pods tawowego) 

ZABEZPTECZENTE NALEZYTEGO WYKONANTA UMOWY 

7. Wykonawca zobowi'}zany jest wniesc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... %2) 

(do 10% ceny calkowite/ podanej 11' ofercie albo maksymalne/ warto.5ci nominalnej zobowiqzania zamawiajqcego wynikajqcego 

z umowy) 

WARTOSC SZACUNKOWA ZAMOWTENTA DOTYCZf\CEGO DOSTAW LUB USLUG 

1. Wypelnic w przypadku zam6wienia dotyczacego dostaw lub uslug 

Ustalona z nalezyt'} starannosci'} wartosc szacunkowa udzielanego zamowienia (netto) wynosi: ............ PLN 

tj .......... euro4) 

wartosc czysci / czysci dostaw lub uslug udzielanego zamowienia wynosi (netto) w PLN 

tj ........... euro4) 

Ustalenie wartosci szacunkowej zamowienia stanowi zal'}cznik nr ......... do wniosku2). 

WARTOSC SZACUNKOWA ZAMOWTENIA DOTYCZf\CEGO ROBOT BUDOWLANYCH 

2. Wypelnic w przypadku zam6wienia dotyczacego rob6t budowlanych 

Ustalona z naleZyt'} starannosci,} wartosc obiektu budowlanego / robot budowlanych (netto) wynosi: ............ PLN 

tj .............. euro4
) 

wtym: 

(nie wypelniac w przypadku realizacji obiektu budowlanegolrob6t budowlanych bez podzialu na CZ~.5Ci) 

wartosc cZysci obiektu budowlanego / cZysci robot budowlanych udzielanego zamowienia wynosi (netto) w PLN 

tj ........... euro4) 

Ustalenie wartosci obiektu budowlanego / cZysci obiektu budowlanego lub robot budowlanych / czysci robot 

budowlanych udzielanego zamowienia stanowi zal'}cznik nr ......... do wniosku2) 

ZAMOWIENTE POLEGAJf\CE NA POWTORZENTU PODOBNYCH USLUG LUB ROBOT 

BUDOWLANYCH 

1. Wypelnic w przypadku skladania wniosku na udzielenie zam6wienia polegajacego na powt6rzeniu podobnych 

uslug lub rob6t budowlanych oraz zalaczyc kopie umowy dotyczacej zam6wienia podstawowego oraz kopie 

um6w dotyczacych udzielonych jut zam6wien polegajacych na powt6rzeniu podobnych uslug lub rob6t 

budowlanych w ramach zam6wienia podstawowego 

1.1 Zamowienie polegaj'}ce na powtorzeniu podobnych uslug lub robot budowlanych dotyczy zamowienia 

podstawowego: 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Nazwa post?powania 

Nr referencyjny post?powania 

Nr umowy 

1.2 Wartosc zamowien - polegaj'}cych na powtorzeniu podobnych uslug lub robot budowlanych dotychczas 

udzielonych (wskazac dla wszystkich dotychczas udzielonych zamowien): 

1.2.1 Nazwa post?powania ................................. '" .............. . 

1.2.2 

1.2.3 

Nr referencyjny post?powania 

Nrumowy 



4. 

5. 

6. 

ZAMOWIENIE NA DODATKOWE DOSTA WY 

2. Wypelnic w przypadku skladania wniosku na udzielenie zam6wienia na dodatkowe dostawy 

2.1 Zamowienie na dodatkowe dostawy dotyczy zamowienia podstawowego: 

Nazwa post?powania 2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Nr referencyjny post?powania 

Nrumowy 

2.2 Wartosc zamowieil - na dodatkowe dostawy dotychczas udzielonych (wskazac dla wszystkich dotychczas 

udzielonych zamowien): 
2.2.1 Nazwa post?powania 

2.2.2 

2.2.3 

Nr referencyjny post?powania 

Nrumowy 

UDZIELENIE ZAMOWIENIA OBJF;TEGO UMOW 1\ RAMOW 1\ 
1. Wypelnic w przypadku skladania wniosku na udzielenie zam6wienia objetego umowa ramowa 

1.1 Zamowienie objyte umow<l ramow<l: 

1.1.1 Nazwa post?powania 

1.1.2 Nr referencyjny post?powania 

1.1.3 Nr umowy 

1.2 Wartosc zamowien dotychczas udzielanych na podstawie zawartej umowy ramowej (zamowienia wykonawcze) -

(wskazac dla wszystkich dotychczas udzielonych zamowien na podstawie umowy ramowej): 

1.2.1 Nazwa post?powania 

1.2.2 Nr referencyjny post?powania 

1.2.3 Nr umowy 

1. Proponowany tryb postypowania!): 

D Przetarg nieograniczony 

D Przetarg ograniczony 

0 Negocjacje z ogloszeniem 

0 Negocjacje bez ogloszeniaS) 

0 Zapytanie 0 ceny6) 

0 Zamowienie z wolnej rykF) 

D Licytacja elektroniczna 

D Dialog konkurencyjny 

D Partnerstwo innowacyine 

TRYB POSTf;POWANIA 

2. Uzasadnienie proponowanego trybu stanowi za1<lcznik nr ......... do wniosku 2
).8). 

3. Lista wykonawcow, do ktorych nalelY skierowac zaproszenie do negocjacji lub skladania ofert stanowi zal<lcznik 

nr ......... do wniosku2),9). 

PROJEKT/PROGRAM W RAMACH KTOREGO UZYSKANO DOFINANSOWANIE ZAMOWIENIA 

1. Zamowienie dotyczy projektulprogramu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej lub z innych srodkow nil 
pochodz<lce z budietu Unii Europejskiej I l: 

DNie 

o Tak 
~ udzial srodkow Unii Europejskiej lub z innych srodkow nil pochodz<lce z budletu Unii Europejskiej, 

w wartosci zamowienia wynosi ............ %, (0 ile jest znany) 



};> •.••••.•..•..•..••..•.............•......•...................................•........•...•............•................•........ 

(podac nazw<r projektu/programu zgodnie z wnioskiem 0 dofinansowanie, a w przypadku zlozenia wniosku przed zawarciem takowej 
umowy, informacj<r 0 obj<rciu projektu dofinansowaniem na podstawie wlasciwego dokumentu np. uchwaly zarz<}du wojew6dztwa 
o przy.i<rciu Iisty projekt6w wylonionych do dofinansowania) 

2. Informacja czy w przypadku nie przyznania srodkow lub ich cZysci zamawiajqcy zamierza uniewaznic 
przedmiotowe postypowanie na podstawie art. 93 ust I a ustawyll: 

D Tak 

D Nie 

ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 
Zamowienie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego l): 

7. D Tak 

D Nie 

INFORMACJA 0 UWZGLF;DNIENIU W PLANIE ZAMOWIEN 

Uwzglydniono w planie zamowien komorki organizacyjnej 1).2). 

D tak 
};> z pozycji nr ........... planu ................................................................... . 

(podae nazw? komorki) 
uwzglydniono wartosc ........................................................ PLN netto* 

};> z pozycji nr ............ planu .................................................................. . 
(podae nazw? kom6rki) 

8. uwzglydniono wartosc ......................................................... PLN netto* 

9. 

D nie 

Szczegolowe uzasadnienie braku zgloszenia zamowienia do Planu stanowi zalqcznik nr ......... do wniosku 2),10) 

....... - ...... - ....... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq osoby wypelnia/qce;) 

* jeze/i wartoH; szacunkowa zamowienia jest mme/sza nit planowana warto.~C szacunkmva zamowienia ui?ta w planie zamowien komorki 
organizacY.lnej, a nie wyczerpuje ca/asci przedmiotu zamowienia nalety dokanac odpawiedniej korekty Planu. 

OSOBY PROPONOW ANE DO SKLADU KOMISJI PRZET ARGOWEJI ZESPOLU 
Osobaly proponowane przez wnioskujqcq komorky organizacyjnq do skladu komisji przetargowej zapewmaJqce 
bezstronnosc i obiektywizm przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postypowania (z wylqczeniem pracownikow 
Wydzialu): 

-............................................................................................................................................ 

(imi? i nazwisko) (nazwa kom6rki) (kontakt - telelon. email) 

D Zespol, 0 ktorym mowa w § lust. 4 pkt 42 Regulaminu, zostal powolany w dniu ......................... na 
podstawie ........... '" ....... '" ............................................................................................... . 
(dolqczye odpowiedni dokument) 

Sklad zespolu (w tym co najmniej dwie osoby proponowane do skladu komisji przetargowej): 
1 ........................................ .. 

2 .................................... , .... . 

(imi? i nazwisko) 

D Zespol nie zostal powolany, poniewaz zamawiajqcylkomorka organizacyjna winny sposob zapewni udzial 
co najmniej dwoch czlonkow komisji przetargowej w nadzorze nad realizacjq udzielonego zamowienia. 

1 .......................................... - ................................ , ................................................................. . 

2 .......................................... - .................................................................................................. . 

(imi? i nazwisko) (tzynnose w nadzorze) 



10. 

11. 

KWOTA PRZEZNACZONA NA SFINANSOWANIE ZAMOWIENIA 

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zam6wienia (brutto): ................................. PLN w tym2
): 

- cZysci nr 1 ................................. PLN, 
- cZysci nr 2 ................................. PLN, 
- czysci nr ... .. ............................... PLN, 

2. Zr6dlo finansowania 2). II): 

Powyzszy wydatek znajduje pokrycie: 

a) w budzecie Miasta Lodzi na ......... rok, zatwierdzonym w planie finansowym, symbol jednostki ............... , 
dzial .................. , rozdzial ................ , § ......... , zadanie ............... , typ zadania ....................... .. 

Do wykorzystania pozostaje limit w § ...... w odniesieniu do ww. zadania w wysokosci ............... PLN 

b) w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

numer i nazwa przedsiywziycia ................................................................................... . 
- na rok ............... , kwota: ..................... ; 
- na rok ............... , kwota: ..................... ; 
- na rok ............... , kwota: ..................... ; 

c) Inne .................................................................................................................. . 

3. Potwierdzam zgodnosc danych pod wzglydem ekonomiczno - finansowym . 

.... - .... - ......... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq osoby, kforej powierzono sprawyfinansowe w komorce organizacy/ne.JJ 

OPINIA KIEROWNlKA PROJEKTU 0 WNIOSKU 

Wypelnic w przypadku realizacji projektu na podstawie zarzqdzenia w sprawie okre.~lenia sposobu inicjowania i moniforowania projekt6w 
o charakterze inwestycyjnym w Urz~dzie Miasta Lodzi oraz miejskichjednostkach organizacyjnych 

Opiniujy wniosek* 

D Pozytywnie 

D Negatywnie, uzasadnienie: 

.... - .... - ......... roku 

* wniosek opiniuje kierownik projektu Oeteli dotyczy) 

(podpis z pieczqfkq imiennq klerownika projektu) 

Wnioskujy 0 przygotowanie i przeprowadzenie postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego oraz oswiadczam 
ze: 

a) powierzylem (am) przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia, warunk6w udzialu w postypowaniu , kryteri6w 
oceny ofert oraz oszacowanie wartosci zam6wienia osobie(om) zapewniaj,!cej(ym) bezstronnosc i obiektywizm; 

12. b) wniosek wraz z zal,!cznikami zostal przygotowany w spos6b zapewniaj,!cy zachowanie uczciwej konkurencji 
i r6wne traktowanie wykonawc6w oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci. 

...... - ...... - ....... roku 
(podpis z pieczqfkq imiennq kierownika komorki organizacyjne;) 

Potwierdzam zabezpieczenie srodk6w finansowych, przeznaczonych na sfinansowanie zam6wienia. 

13. 
.. .. - .... - ......... roku 

(podpis z pieczqtkq imiennq Skarbnika lub osoby upowatnione./ przez Skarhnika) 



14. 

Zam6wienie: 

a wartosc: 

o ujyte w Planie udzielania zam6wieil publicznych Urzydu Miasta Lodzi pod pozycjcVami 
.................................................................. planu kom6rki organizacyinej 

o nieujyte w Planie udzielania zam6wieil publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

o zam6wienialgrupy rodzajowej jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

o zam6wienialgrupy rodzajowej jest r6wna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

o zam6wienialgrupy rodzajowej jest r6wna lub przekracza 10000000 euro dla dostaw uslug lub 
20 000 000 euro dla rob6t budowlanych 

. ..... - ...... -....... roku 

(podpis z pieczqtkq imiennq koordynatora Zespolu ds. Planowania 
i Sprawozdawczo,~ci HI Wydziale Zamowien Publicznych) 

Uwagi Wydzialu Zam6wien Publicznych: 

Zatwierdzam wniosek do realizacji: 

.... - .... - ......... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq Dyrektora Wydzialu Zamowien Publicznych) 

1) wlasciwe zakrdlie 

2) jezeli przewiduje si? podzial zamowienia na cz?sci, podae osobno dla kazdej z cz?Sci 

3) okrdlie najistotniejsze elementy zamowienia np. zakres dostaw, zakres robot budowlanych, czy charakterystyk? uslug 

4) w oparciu 0 sredni kurs zlotego w stosunku do euro, zgodnie z obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Prezesa Rady Min is trow 
w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego POd5tawf przeliczenia wartosci zamowien 
publicznych 

5) wskazae l1Jlkonawcow w liczbie zapewniajqcej konkurencjf, nie mniejszej nit-3, chyba te ze wzglfdu na specjalistyczny 
charakter zamowienia liczba l1Jlkonawcow mogqcych je wykonae jest mniejsza, jednak nie mniejsza nit 2 

6) wskazae wykonawcow swiadczqcych w ramach prowadzonej przez nich dzialalnosci dostawy lub uslugi bfdqce 
przedmiotem zamowienia, ktora zapewnia konkurencjf oraz wybor najkorzystniejszej oferty, nie mniej nit 5 

7) wskazaejednego wykonawcf, z ktorym bfdq prow adz one negocjacje 

8) w przypadku wskazania trybu innego nit przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony, zalqczye uzasadnienie 
faktyczne i prawne podstawy zastosowania wnioskowanego trybu 

9) podae dane wykonawcylow w przypadku wskazania trybu negocjacji bez ogloszenia, zapytania 0 cenf lub zamowienia 
z wolnej rfki 

10) zalqczye szczegolowe uzasadnienie ze wskazaniem okolicznosci skutkujqcych brakiem zgloszenia zamowienia do planu, 
w dacie jego sporzqdzenia 

11) wypelnie odpowiednio dla katdego dysponenta srodkowfinansowych 



znak sprawy 
nadany przez Wydzial Zamowien Publicznych po zlozeniu wniosku} 

(oznaczenie wnioskuji}cej kom6rki organizacyjnej) 

Zalqcznik Nr 3 
do Regulaminu 

WNIOSEK 0 PRZYGOTOW ANIE I PRZEPROW ADZENIE 
POSTF;POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA, KTOREGO PRZEDMIOTEM S1\ USLUGI 

SPOLECZNE NA: 

(podae proponowany tytul £ostr;powania) 
Karta obiegu wniosku (prezentaty kom6rek organizacyjnych rejestruj,!cych wniosek): 



1. 

2. 

DIALOG TECHNICZNY 
1. Przeprowadzono dialog technicznyl): 

TAK* 

D NIE 

* nalety zalqczye dokumenty wymienione w § 8 US!. 4 pkt 5 Regulaminu 
REALIZACJA ZAMOWIENIA W RAMACH PROJEKTU 

2. Zam6wienie dotyczy realizacji Projektu, 0 kt6rym mowa § 1 ustA pkt 20 Regulaminu l): 

D TAK* 

D NIE 

* nalety podae nazwfj? projektu 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

3. Skr6cony opis przedmiotu zam6wienia2),3): 

PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZF;SCI 
4. Czy zam6wienie zostalo podzielone na cZysci l): 

D TAK 
Jes!i zaznaczono opcje TAK nalety: uwzglfj?dnie calkowitq warto,~e tego zamowienia przy obliczaniu 
wartosci zamowienia podstawowego 

D NIE 
Jes!i zaznaczono opc;e NIE nalety podae powody niedokonania podzialu zamowienia na cZfj?~ci (motliwo.~e 

skladania olert cZfj?sciowych / udzielania zamowienia w cZfj?sciach 
WADIUM 

5. Wykonawcy zobowiClzani SCl do wniesienia wadium w wysokosci ......... %2) 

(nie wi?cej nii 3% wartosci zamowienia podstawowego. a jeieli przewidziane jest udzielanie zamowien polegajqcych na powtorzeniu 

podobnych uslug lub robOt budowlanych lub zamowien na dodatkowe dostawy w wysoko.ki nie wi?kszej nit 3% warto.~ci zamowienia 

pods tawo wego) 

ZABEZPIECZENTE NALEZYTEGO WYKONANIA ZAMOWIENIA 
6. Wykonawca zobowiClzany jest wniesc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... %2) 

(do 10% ceny calkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej warto.ki nominalnej zobowiqzania zamawiajqcego wynikajqcego 

z umowy) 

W ARTOSC SZACUNKOW A ZAMOWIENTA 

Ustalona z nalezytCl starannosciCl wartosc szacunkowa udzielanego zam6wienia (netto) wynosi: ............ PLN tj . 

......... euro4) 

wartosc cZysci czysci uslug udzielanego zam6wienia wynosi (netto) w PLN 

tj ........... euro4) 

Ustalenie wartosci szacunkowej zam6wienia stanowi zalClcznik nr ......... do wniosku2). 



3. 

4. 

PRO.JEKT/PROGRAM W RAMACH KTOREGO UZYSKANO DOFINANSOWANIE ZAMOWIENIA 

1. Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej lub z innych srodk6w niz 
pochodz~ce z budzetu Unii Europejskiejl): 

D Nie 

D Tak 
~ udzial srodk6w Unii Europejskiej lub z innych srodk6w niz pochodz~ce z budzetu Unii Europejskiej, 

w wartosci zam6wienia wynosi ............ %, (0 ile jest znany) 

~ .......................................................................................................................... . 

(poda6 nazw~ projektu/programu zgodnie z wnioskiem 0 dofinansowanie, a w przypadku ztozenia wniosku przed zawarciem 
takowej umowy, informacj~ 0 obj~ciu projektu dofinansowaniem na podstawie wtasciwego dokumentu np. uchwaty zarzqdu 
wojew6dztwa 0 przyj~ciu listy projekt6w wylonionych do dofinansowania) 

2. Informacja czy w przypadku nie przyznania srodk6w lub ich czysci zamawiaj~cy zamierza uniewaznic 
przedmiotowe postypowanie na podstawie art. 93 ust 1 a ustawyl): 

D Tak 

D Nie 

ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 

Zam6wienie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego l ): 

Tak 

D Nie 

INFORMACJA 0 UWZGLF;DNIENIU W PLANIE ZAMOWIEN 

Uwzglydniono w planie zam6wieil kom6rki organizacyjnej 1).2): 

D tak 
~ z pozycji nr ........... planu ................................................................... . 

(podae nazw~ kom6rki) 
uwzglydniono wartosc ........................................................ PLN netto* 

~ z pozycji nr ............ planu .................................................................. . 
(podae nazwrj! kom6rki) 

5. uwzglydniono wartosc ......................................................... PLN netto* 

6. 

D nie 

Szczeg6lowe uzasadnienie braku zgloszenia zam6wienia do Planu stanowi zal~cznik nr ......... do wniosku 2). 5) 

....... -...... -....... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq osoby wypelmajqce.JJ 

'" jeteli wartose szacunkowa zamowienia jest mnie/sza nit planowana wartose szacunkowa zamowienia ujr;ta 11' planie zamol1'ien komorki 
organizacyjne./. a nie wyczerpl!/e calosci przedmiofu zamowienia nalety dokonae odpowiednie./ korekty Planu. 

OSOBY PROPONOW ANE DO SKLADU KOMISJI PRZET ARGOWEJ 

Osobaly proponowane przez kom6rky wnioskuj~c~ do skladu komisji przetargowej zapewniaj~ce bezstronnosc 
i obiektywizm przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postypowania(z wylqczeniem pracownik6w Wydzialu): 
. ..................................... - .................................................. - ............................................ . 

(imi~ i nazwisko) (nazwa kom6rki) (kontakt -te/elon. email) 



7. 

8. 

9. 

10. 

KWOTA PRZEZNACZONA NA SFINANSOWANIE ZAMOWIENIA 

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamowienia (brutto): ................................. PLN w tym2): 

- czysci nr 1 ................................. PLN, 
- cZysci nr 2 ................................. PLN, 
- cZysci nr ... .. ............................... PLN, 

2. Zrodlo finansowania 2),6): 

Powyzszy wydatek znajduje pokrycie: 
a) w budzecie Miasta Lodzi na rok, zatwierdzonym w planie finansowym, symbol 

jednostki ................... , dzial .................. , rozdzial ................ , § ......... , zadanie ............... , typ 
zadania ........................ . 
Do wykorzystania pozostaje limit w § ...... w odniesieniu do ww. zadania w wysokosci ............... PLN 

b) w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

numer i nazwa przedsiywziycia ................................................................................... . 
- na rok ............... , kwota: ..................... ; 
- na rok ............... , kwota: ..................... ; 
- na rok ............... , kwota: ..................... ; 

c) Inne .................................................................................................................. . 

3. Potwierdzam zgodnosc danych pod wzglydem ekonomiczno -finansowym . 

.... - .... - ......... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq osoby, ktnrej powierzono sprawyfrnansowe w komnrce l1'nioskiyqcej) 

OPINIA KIEROWNIKA PROJEKTU 0 WNIOSKU 

Wype/nic w przypadku realizacji projektu na podstmvie zarzqdzenia 111 sprawie okrdlenia sposobu inicjowania i monitorowania prolektow 
o charakterze inwestycyjnym 111 Urz?dzie Miasta Lodzi oraz mie,lskichjednostkach organizacyjnych 

Opiniujy wniosek* 
D Pozytywnie 
D Negatywnie, uzasadnienie: 

.. .. - .... - ......... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq kierownika projektu) 

* wniosek opiniuje kierownik projektu Oeieli dotyczy) 

Wnioskujy 0 przygotowanie i przeprowadzenie postypowania 0 udzielenie zamowienia publicznego oraz 
oswiadczam ze: 

a) powierzylem(am) przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia, warunkow udzialu w postypowaniu, 
kryteriow oceny ofert oraz oszacowanie wartosci zamowienia osobie(om) zapewniajqcej(ym) bezstronnosc 
i obiektywizm; 

b) wniosek wraz z zalqcznikami zostal przygotowany w sposob zapewniajqcy zachowanie uczciwej 
konkurencji i rowne traktowanie wykonawcow oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci . 

...... -...... - ....... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq kierownika komnrki wnioskujqce,j) 

Potwierdzam zabezpieczenie srodkow finansowych, przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia. 

.. .. - .... - ......... roku 



11. 

Zamowienie: 

a wartosc: 

(podpis z pieczqtkq imiennq Skarbnika tub osoby upowatnionej przez Skarbnika) 

o ujyte w Planie udzielania zamowieil publicznych Urzydu Miasta Lodzi pod pozycj'JIami 
.................................................................. planu komorki organizacyjnej 

o nieujyte w Planie udzielania zamowieil publicznych Urzydu Miasta Lodzi 

o zamowienia/grupy rodzajowej jest mniejsza nii: kwoty okreslone wart. 138 gust. 1 pkt I 
ustawy 

o zamowienia/grupy rodzajowej jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach 

wydanych wart. 138 gust. 1 pkt 1 ustawy 

...... - ...... - ....... roku 

(podpis z pieczqtkq imiennq koordynatora Zespolu ds. Planowania 
i Sprawozdawczo.5Ci w Wydzia/e Zamowien Publicznych) 

Uwagi Wydzialu Zamowieil Publicznych: 

Zatwierdzam wniosek do realizacji: 

.... - .... - ......... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq Dyrektora Wydzialu Zamowien Publicznych) 

1) wlasciwe zakreslie 

2) jeteli przewiduje si? podzial zamowienia na cz?sci, podae osobno dla katdej z cz?sci 

3) okreilie najistotniejsze elementy zamowienia np. charakterystyk? uslug 

4) w oparciu 0 sredni kurs zlotego w stosunku do euro, zgodnie z obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Prezesa Rady 
Ministrow w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstaw? przeliczenia 
warto.5ci zamowien publicznych 

5) zalqczye szczegolowe uzasadnienie ze wskazaniem okolicznosd skutkujqcych brakiem zgloszenia zamowienia 
do planu, w dade jego sporzqdzenia 

6) wypelnie odpowiednio dla katdego dysponenta srodkow finansowych 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zalqcznik Nr 4 
do Regulaminu 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
(sporzqdzic osobno dla katdej z CZfsci zamowienia *) 

Oznaczenia kodu CPV 
Oznaczenia kodu CPV - Wsp61nego Slownika Zam6wien (kod i opis): 

1) G16wny kod CPV: 
· .... -..... -..... - .............................................................................. . 

2) Dodatkowe kody CPV*: 
• •••• - ••••• - ••••• - ••••• - •• ,,0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· .... -..... -..... -..... -....................................................................... . 

Przedmiot zamowienia 
Przedmiotem mmeJszego postypowania jest (podae szczegolowy opis przedmiotu zamowlenia, 
w szczegolno.~ci zestawienia asortymentowo-ilosciowe, wymagania funkcjonalne, charakterystykfi us lug, 
zasady realizacji Up.): 

Zakres (opis) zamowienia realizowany na podstawie prawa opcji 
Zakres (opis) zam6wienia realizowany na podstawie prawa opcji wraz z okresleniem okolicznosci, 
w kt6rych nast'lpi realizacja opcji*: 

Zakres (opis) przewidywanych zamowien polegaj~cych na powt6rzeniu podobnych uslug lub 
robot budowlanych 

Zakres (opis) przewidywanych zam6wien polegaj'lcych na powt6rzeniu podobnych uslug lub rob6t 
budowlanych oraz warunki, na jakich zostan'l one udzielone*: 

Zakres (opis) przewidywanych zam6wien na dodatkowe dostawy 
Zakres (opis) przewidywanych zam6wien na dodatkowe dostawy*: 

Okreslenie wymagan zatrudnienia przez wykonawc~ lub podwykonawc~ na podstawie umowy 
o prac~ os6b wykonuj~cych wskazane przez zamawiaj~cego czynnosci przy reaJizacji zam6wienia 

Okreslenie w opisie przedmiotu zam6wienia na uslugi lub roboty budowlane wymagan zatrudnienia przez 
wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy 0 pracy os6b wykonuj'lcych wskazane przez 
zamawiaj'lcego czynnosci w zakresie realizacji zam6wienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na 
wykonywaniu pracy w spos6b okreslony wart. 22 § 1 Kodeksu pracy 

Niniejsze zam6wienie obejmuje czynnosci w zakresie realizacji zam6wienia, jezeli wykonanie tych 
czvnnosci polega na WYkonywaniu pracy w spos6b okreslony wart. 22 § 1 Kodeksu pracy 

D Tak 



7. 

8. 

9. 

(wskazac czynnosci, kt6re polegaj'l na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony wart. 22 § 1 Kodeksu 
pracy) 

W przypadku odpowiedzi T AK, naleZV uwzglednic w opisie przedmiotu zam6wienia oraz we wzorze 
umowy zapisy dotyczace wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy, tj.: okreslenie 
w szczeg6lnosci: 

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia os6b, 

b) uprawnienia zamawiaj'lcego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawcy wymagan, oraz sankcji 
z tyturu niespelnienia tych wymagan, 

c) rodzaju czynnosci niezbydnych do realizacji zam6wienia, kt6rych dotycz'l wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy 0 pracy przez wykonawcy lub podwykonawcy os6b wykonuj'lcych czynnosci 
w trakcie realizacji zam6wienia 

o Nie 

Jesli zaznaczono opcje NIE nalezy podac uzasadnienie braku okreslenia wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 
29 ust. 3a ustawy 

Opis oceny rownowainosci 
Opis oceny r6wnowaznosci: 
Oezeli przedmiot zamowienia zostal opisany przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub 
pochodzenia, irodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez 
konkretnego l1Ykonawq~ - art. 29 ust. 3 ustawy, lub przedmiot zamowienia zostal opisany za pomocq norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyjikacji technicznych i systemow referencji technicznych - art. 
30 ust. 1-3 ustawy)*: 

Czas trwania zamowienia lub termin wykonania zamowienia 
Czas trwania zam6wienia lub termin wykonania: 

a) w miesi'lcach ......... lub 
b) w dniach ......... lub 
c) data rozpoczycia: ..................... illub data zakonczenia: ............................. . 

Oezeli przewiduje sh; etapowanie prac, podac wstc;pny harmonogram): 

Dokumenty na potwierdzenie, ie oferowane dostawy / uslugi / roboty budowlane** spelniaj~ 
wymae:ania okreslone przez zamawiaiacei!o 

Na potwierdzenie, ze oferowane dostawy / uslugi / roboty budowlane** spelniaj'l wymagania okreslone 
przez zamawiajacego, wykonawca winien zal'lczyc do oferty nastypuj'lce dokumenty*: 
o pr6bek, opis6w, fotografii, plan6w, projekt6w, rysunk6w, modeli, wzor6w, program6w komputerowych 

oraz innych podobnych materia16w, kt6rych autentycznosc musi zostac poswiadczona przez wykonawcy 
na z'ldanie zamawiaj'lcego 

tj.: ................................................................................................ ***, 
o certyfikatu wydanego przez jednostky oceniaj'lc'l zgodnosc lub sprawozdania z badan przeprowadzonych 

przez ty jednostky, jako srodka dowodowego potwierdzaj'lcego zgodnosc z wymaganiami lub cechami 
okreslonymi w opisie przedmiotu zam6wienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach reaJizacji 
zam6wienia, 
tj.: ............................................................ ***; 

o zaswiadczenia niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli, jakosci potwierdzaj'lcego, ze 



10. 

1) 

dostarczane produkty odpowiadaj~ okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym 
tj.: ................................................................................................ ***; 

o zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmuj~cego siy poswiadczaniem spemiania przez wykonawcy 
okreslonych norm zapewnienia, jakosci, jezeli zamawiaj~cy odworuje siy do systemow zapewniania, 
jakosci opartych na odpowiednich seriach norm europejskich; 
tj.: .... , ........................................................................ ***; 

o zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmuj~cego siy poswiadczaniem spelnienia przez wykonawcy 
wymogow okreslonych system ow lub norm zarz~dzania srodowiskowego, jezeli zamawiaj~cy wskazuje 
srodki zarz~dzania srodowiskowego, ktore wykonawca bydzie stosowal podczas wykonywania 
zamowienia publicznego, odwoluj~c siy do unijnego systemu zarz~dzania srodowiskiem i audytu 
(EMAS) lub do innych norm zarz~dzania srodowiskowego opartych na odpowiednich normach 
europejskich lub miydzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki; 
inne .................................................................................................. . 

Zal~czniki do opisu przedmiotu zam6wienia 
Zal~czniki do opisu przedmiotu zamowienia* (np. wzory, rysunki, dokumentacja projektowa itp.) wraz 
z wykazem dokumentow dol~czonych do poszczegolnych zal~cznikow: 

1) 

2) 

Oswiadczam(y), ze jako osoba(y) gwarantujqca(e) bezstronnosc i obiektywizm przygotowalismy 
opis przedmiotu zamowienia w sposob zapewniajqcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne 
traktowanie wykonawcow, zgodnie z art. 29-31 ustawy: 

imi~ i nazwisko osoby sporzqdzajqcej, komorka organizacyjna, podpis 

2) 
imi~ i nazwisko osoby sporzqdzajqcej, komorka organizacyjna, podpis 

* 
** 
*** 

jeteli dotyczy 
niewlasciwe skreslie 

wskazanych dokument6w moina iqdae jedynie w przypadku, gdy zamawiajqcy opisal wymagania 
co do przedmiotu zam6wienia, kt6rych spelnianie majq one potwierdzae, w takiej sytuacji nalety 
podae szczeg6lowy opis / zakres / nazwy, wymaganych dokument6w / pr6bek itp. 



Zalqcznik N r 5 
do Regularninu 

OPIS PROPONOW ANYCH W ARUNKOW UDZIALU W POSTE;POW ANIU 
(sporzqdzit osobno dla kazdej z cZfsci zamowienia, jezeli sq inne *) 

1. Warunek kompetencji lub uprawnlen do prowadzenia okreslonei dzialalnosci 
zawodowei, 0 He wynika to z odrebnych przepisow: 

D Warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca wykaze*: 

(wskazac I opisac warunek udziaru w postypowaniu jaki winien spelniac wykonawca) 

D wskazac akt prawny na podstawie ktorego okreslono warunek kompetencji lu b 
uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej: 

D wskazac odpowiedni dokument w celu potwierdzenia spelniania ww. warunku: 

a. Koncesj y ti ..................................... . 
b. Zezwolenie ti .................................. . 
c. Licencjy ti ..................................... .. 

d. dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca jest wpisany do jednego z rejestr6w 
zawodowych lub handlowych prowadzonych w panstwie czlonkowskim Unii 
Europejskiej, w kt6rym wykonawca rna siedziby lub miejsce zarnieszkania 
ti· .......................... . 

e. w przypadku zamowienia na uslugi - dokument potwierdzajqcy status czlonkowski 
wykonawcy w okreslonej organizacji, od ktorego uzaleznione jest prawo do 
swiadczenia nabywanej przez zamawiajqcego uslugi w kraju, w ktoryrn wykonawca 
rna siedziby lub miejsce zamieszkania ti ................................ .. 

2. Warunek sytuacji ekonomicznei lub finansowei: 

Warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca wykaze*: 

(wskazac I opisac warunek udziaru w postypowaniu jaki winien spelniac wykonawca) 

3. Warunek zdolnosci technicznei lub zawodowej: 
Warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca wykaze*: 

(wskazac I opisac warunek udziaru w postypowaniu jaki winien spelniac wykonawca) 

Oswiadczarn(y), ze jako osoba(y) gwarantujqca(e) bezstronnosc i obiektywizrn 
przygotowalismy warunki udzialu w postypowaniu w spos6b zapewniajqcy zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcow, zgodnie z art. 22 ustawy: 

1) ....................... . 
imiff i nazwisko osoby sporzqdzajqcej, komorka organizacyjna, podpis 

2) ....................... . 
imiff i nazwisko osoby sporzqdzajqcej, komorka organizacyjna, podpis 

* jeteli dotyczy 



Zal~eznik Nr 6 
do Regulaminu 

OPIS PROPONOW ANYCH KRYTERIOW OCENY OFERT 
(sporzqdzic osobno dla kazdej z cZfsci zamowienia, jezeli sq inne *) 

Kryterium oeeny ofert jest: 

KRYTERIUM WAGA [w%] OPIS SPOSOBU OCENY 
KRYTERIUM** 

Cena 

Uwaga: W przypadku zaznaczenia 
kryterium ceny jako jedyne kryterium 
oceny ofert lub zaznaczenia 
kryterium 0 wadze przekraczajqcej 
60% na/ety okreslic W opisie 
przedmiotu zamowienia standardy 
jakosciowe odnoszqce sif do 
wSl,ystkich istotnych cech przedmiotu 
zamowienia oraz wykazac W 

zalqczniku do protokolu w jaki 
sposob zostaly uwzglfdnione W opisie 
przedmiotu zamowienia koszty cyklu 
iJ'cia 
Koszt 
J akosc, w tym parametry 
teehniezne, wlaseiwosei 
estetyezne i funkejonalne 
Aspekty spoleezne, w tym 
integraej a zawodowa i 
spoleezna os6b, 0 kt6ryeh 
mowa wart. 22 ust. 2 ustawy, 
dostttpnose dla os6 b 
niepelnosprawnyeh lub 
uwzglttdnianie potrzeb 
uzytkownik6w 
Aspekty srodowiskowe, w tym 
efektywnosc energetyezna 
przedmiotu zam6wienia 
Aspekty innowaeyjne 
Organizaeja, kwalifikaeje 
zawodowe i doswiadezenie 
os6b wyznaezonyeh do 
realizaeji zam6wienia, jezeli 
mog~ miee znaez~ey wplyw na 
jakose wykonania zam6wienia 
Serwis posprzedazny oraz 
pomoe teehniezna, warunki 
dostawy, takie jak termin 
dostawy, spos6b dostawy oraz 
ezas dostawy lub okres 



realizacji 
J akosc i zrownowazony 
charakter uslug spolecznych 
Ciqglosc lub dostypnosc danej 
uslugi 
Inne .......................... 

SUMA-
100% 

Oswiadczam(y), ze jako osoba(y) gwarantujqca( e) bezstronnosc i obiektywizm 
przygotowalismy kryteria oceny ofert w sposob zapewniajqcy zachowanie uczciwej konkurencji 
oraz rowne traktowanie wykonawcow, zgodnie z art. 91 ustawy: 

* 
** 

1) ....................... . 
imi~ i nazwisko osoby sporzqdzajqcej, komorka organizacyjna, podpis 

2) ....................... . 
imi~ i nazwisko osoby sporzqdzajqcej, komorka organizacyjna, podpis 

jeteli dotyczy 
podae jednoznaczny, wyczerpujqcy i obiektywny sposob oceny danego kryterium np. wzory matematyczne, ocen? 
punktowq przyznawanq za spelnienie okrdlonych parametrow przedmiotu zamowienia itp. 



Zal~cznik N r 7 
do Regulaminu 

OKRESLENIE W ARTOSCI SZACUNKOWEJ UDZIELANEGO ZAMOWIENIA 
DLA 

USLUG, ROBOT BUDOWLANYCH LUB DOST A W 

Wartosc: 
zamowien 

Lp. 
N azwa zamowienia / 

N azwa i n r cz~sci 
zamowienia * 

zamowienia 
podstawoweg 
o (netto PLN) 

opcji 
zwi~kszenia 

zamowienia 
zgodnie z art. 34 ust.S 

ustawy 

(netto PLN) 

1) polegajqcych na 
Powtorzeniu 

podobnych uslug lub 
robot budowlanych 

zgodnie z art. 67 ust. t pkt 6 
ustawy; 

2) na dodatkowe 
dostawy 

RAZEM 
[koI. 3+4+5] 
(netto PLN) 

zgodnie z art. 67 ust.t pkt 
7 ustawy 

(netto PLN) 
kol.l kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

... 

Wartosc szacunkowa zam6wienia og6lem [suma wartosci w kol. 6]: 

Wartosc szacunkowa zam6wienia og6lem (euro)**: 

Dokumentacja, na podstawie, kt6rej oszacowano wartosc zamowlenia / wartosc CZySCl 
zam6wienia (tj.: obiektu budowlanego / czysci obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych / 
czysci rob6t budowlanych, czysci uslug lub dostaw), stanowi zal~cznik***: 
1) ................................................. . 

2) 



Oswiadczam(y), ze jako osoba(y) gwarantujqca( e) bezstronnosc i obiektywizm 
oszacowalam(lismy) wartosc zamowienia w sposob zapewniajqcy zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcow. 

Wartosc zamowienia zostala ustalona zgodnie z art. 32 - 35 ustawy, w dniu 
d . *** .................... na po stawle ........................... przez : 

1) ....................... . 
imi? i nazwisko osoby sporzqdzajqcej, komorka organizacyjna, podpis 

2) ....................... . 
imi? i nazwisko osoby sporzqdzajqcej, komorka organizacyjna, podpis 

* je:ieli przewidziano podzial zarnowienia na cz?sci 
** W oparciu 0 sredni kurs zlotego w stosunku do euro, zgodnie z obowiqzujqcyrn rozporzqdzeniern Prezesa Rady Min/strow 

w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstaw? przeliczenia warto,~ci zarnowien 
publicznych 

*** podae osobno dla ka:idej cZfsci, (je:ieli dotyczy) 



(oznaczenie wnioskuj~cej kom6rki organizacyjnej) 

(znak sprawy wnioskujqcej komorki organizacyjnej) 

Wniosek 0 udzielenie cz~sci zam6wienia 

Zal'1cznik Nr 8a 
do Regulaminu 

w procedurze wynikaj~cej z wartosci tej cz~sci 
- art. 6a ustawy 

Wnioskuj~ 0 udzielenie cz~sci zamowienia wskazanej w Planie udzielania zamOWlen 
publicznych w Urz~dzie Miasta Lodzi na rok ....... w procedurze wynikaj'1cej z wartosci 
tej cz~sci: 

1) Rodzaj zamowienia: Dostawa / Usluga / Robota budowlana (niewlasciwe skrd/ic) 

2) Okreslenie przedmiotu zamowienia ..................................................... . 

3) Pozycja .......... w planie komorki organizacyjnej .......... (Wydzialu / Biura) 

4) Nazwa grupy rodzajowej, do ktorej przypisano zamowienie w Planie udzielania 
zamowien publicznych: ........................................................................ . 

5) Oswiadczam(y), ze jako osoba(y) gwarantuj'1ca(e) bezstronnosc i obiektywizm 
oszacowalam(lismy) wartosc zamowienia w sposob zapewniaj'1cy zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcow. Szacunkowa wartosc 
zamowienia wynosi .............. PLN netto, i ustalona zostala zgodnie z art. 32-35 
ustawy, w dniu ...... - ...... -....... roku, na podstawie ................... przez: 

a) .......................................................... . 

b) .......................................................... . 

(imi~ i nazwisko osoby(ob) ustalqjqcych wartosc: zamowienia, komorka organizacyjna, data) 

6) Uzasadnienie odst'1pienia od realizacji zamowienia w trybie i terminach okreslonych 
w Planie udzielania zamowien publicznych w Urz~dzie Miasta Lodzi ................. . 



7) Zamowienie dotyczy realizacji Projektu, 0 ktorym mowa § 1 ust.4 pkt 20 Regulaminu: 

TAK* 

NIE 
* nalety podac nazw~ projektu 

Opiniujy wniosek * 
D Pozytywnie 

D Negatywnie, uzasadnienie: 

* wniosek opiniuje kierownik projektu, (jeteli dotyczy) 

...... - ...... - ....... roku ...... '" ................. , ..................................................................... . 

(podpis kierownika wnioskujqcej kom6rki organizacyjne}) 



(znak sprawy wnioskujqcej komorki organizacyjnej) 

Zalqcznik Nr 8b 
do Regulaminu 

(oznaczenie wnioskuj'}cej kom6rki organizacyjnej) 

Odpowiedz na wniosek 0 udzielenie cz~sci zamowienia 
w procedurze wynikaj~cej z wartosci tej cz~sci 

- art. 6a ustawy 

I. Informacje z Planu udzielania zam6wien publicznych 

1) Orientacyjna (planowana) szacunkowa wartosc grupy rodzajowej~ 0 kt6rej mowa 
w pkt 1.4) wynosi ..................... PLN netto na dzien ...... - ...... -....... roku. 20% tej 
wartosci stanowi kwoty ..................... PLN netto 

2) Lqczna orientacyjna (planowana) wartosc szacunkowa wnioskowanych do udzielenia 
czysci~ w oparciu 0 przepis art. 6a ustawy (w tym warto,5C wnioskowanego zamowienia) 
wynosi ..................... PLN netto na dzien ...... - ...... - ....... roku 

II. Do udzielenia niniejszego zam6wienia: * 
1) nie mozna zastosowac przepis6w wlasciwych dla wartosci danej czysci zam6wienia; 

2) mozna zastosowac przepisy wlasciwe dla wartosci danej czysci zam6wienia~ jezeli: 

a) nie zanizono wartosci zamowienia i nie wybrano sposobu obliczenia 
wartosci zamowienia w celu unikni~cia stosowania przepisow ustawy 
(art. 32 ust. 2 ustawy). 

b) zamowienie zostanie udzielone niezwlocznie, gdyz w przeciwnym 
przypadku dane stanowiqce podstawy udzielenia przedmiotowej zgody 
mogq siy zdezaktualizowac (mif;dzy innymi w sytuacji dokonania korekt 
Planu udzielania zamowien publicznych w Urz?dzie Miasta Lodzi). 

Uwagi: ............................................................................................ . 

...... - ...... - ....... roku 

(podpis Dyrektora Wydzialu Zamowien Publicznych) 



III. Komorka organizacyjna udzielajqc zamowienia publicznego w oparciu 0 przepisy art. 6a 
ustawy zobowiqzana jest niezwlocznie przeslac informacjy do Wydzialu Zam6wien 
Publicznych w zakresie terminu udzielenia zam6wienia~ jak r6wniez kwoty netto~ na jakq 
udzielono przedmiotowego zam6wienia. 

* wlasciwe podkreslic /) lub 2) 



Regulamin pracy komisji przetargowej 

Rozdziall 
Postanowienia og61ne 

Zal,!cznik Nr 9 
do Regulaminu 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin okresla zadania komisji przetargowej, powolanej 
do przygotowania i przeprowadzenia postypowan 0 udzielenie zamowienia publicznego, 
a takze obowi,!zki osob wchodz,!cych w sklad komisji. 

2. Komisja rozpoczyna prace z dniem jej powolania. 
3. Prace komisji koncz'! siy: 

1) gdy upIyn,!1 termin na wnoszenie srodkow ochrony prawnej, po wyborze oferty 
wykonawcy, z ktorym zostanie zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego, 
z zastrzezeniem art. 94 ust. 3 ustawy, a w przypadku zamowienia w trybie z wolnej ryki, 
po wynegocjowaniu postanowien takiej umowy lub upIyn,!1 termin na wnoszenie srodkow 
ochrony prawnej, po uniewaznieniu postypowania; 

2) po zakonczeniu dialogu technicznego. 

Rozdzial2 
Tryh pracy i zadania komisji 

§ 2. 1. Komisja przygotowuje i przeprowadza postypowanie z zachowaniem nalezytej 
starannosci, zgodnie z przepisami prawa, wiedz,! merytoryczn,! i doswiadczeniem. 

2. Komisja podejrnuje decyzje zwykl,! wiykszosci,! glosow, w obecnosci co najmniej 
polowy jej skladu, w tym przewodnicz'!cego lub w czasie jego nieobecnosci 
wi ceprzewodnicz,!cego. 

3. W przypadku rownej liczby glosow rozstrzyga glos przewodnicz'!cego, a w czasie 
jego nieobecnosci wiceprzewodnicz,!cego. 

4. CzIonkowie komisji nie mog,! wstrzymac siy od glosu, w przypadku zgloszenia 
zdania odrybnego stanowisko w formie pisemnej zal'lcza siy niezwIocznie do protokolu. 

5. Z posiedzenia komisji sporz'!dza siy protokol w formie pisemnej, zawieraj,!cy, 
co najrnniej: 
1) daty i miejsce posiedzenia; 
2) syntetycznie ujyty przedmiot posiedzenia komisji; 
3) podjyte decyzje; 
4) listy czIonkow kornisji bior'!cych udzial w posiedzeniu. 

6. Protokol akceptuj,! czIonkowie komisji obecni na posiedzeniu. Dopuszcza 
siy zaakceptowanie protokolu przez czIonka komisji, ktory nie mogl uczestniczyc 
w posiedzeniu, w formie elektronicznej tj. w szczegolnosci poprzez przekazanie stanowiska 
czIonka za pomoc,! poczty elektronicznej lub faksu. 

7. Protokol, stanowi,!cy jednoczesnie wniosek komisji 0 podjycie okreslonych 
czynnosci w postypowaniu, podlega zatwierdzeniu przez kierownika zarnawiaj,!cego lub 
osoby przez niego upowaznion'!. 

8. Komisja nie moze ujawniac: 
1) liczby zlozonych ofert - do uplywu terminu otwarcia ofert; 
2) informacji, ktorych ujawnienie narusza wazny interes panstwa, wazne interesy handlowe 

stron oraz zasady uczciwej konkurencji; 



3) informacji zwiqzanych z przebiegiem negocjacji lub badania i oceny zlozonych wnioskow 
o dopuszczenie do udzialu w postypowaniu lub ofert; 

4) informacji stanowiqcych tajemnice przedsiybiorstwa~ w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. Czynnosci komisji wykonane z udzialem podlegajqcego wylqczeniu z postypowania 
czlonka komisji, wobec ktorego zaistnialy okolicznosci, 0 ktorych mowa wart. 17 ust. 1 
ustawy~ nalezy powtorzyc z wyjqtkiem otwarcia ofert oraz innych czynnosci faktycznych~ 
niemajqcych wplywu na wynik postypowania. 

10. Kierownik zamawiajqcego lub osoba~ ktorej powierzyl czynnosci w postypowaniu~ 
w razie uzasadnionego podejrzenia, ze pomiydzy pracownikami zamawiajqcego lub innymi 
osobami zatrudnionymi przez zamawiajqcego, ktore majq bezposredni lub posredni wplyw na 
wynik postypowania, a wykonawcami zachodzi relacja okreslona wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 
ustawy, odbiera od tych osob, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego 
oswiadczenia, oswiadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okolicznosci, 0 ktorych mow a 
wart. 17 ust. 1 ustawy. Przed odebraniem oswiadczenia, kierownik zamawiajqcego lub osoba, 
ktorej powierzyl czynnosci w postypowaniu, uprzedza osoby skladajqce oswiadczenie 
o odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

11. Sekretarz komisji niezwlocznie informuje czlonkow komisji 0 planowanym terminie 
posiedzenia. 

§ 3. 1. Do zadan komisji nalezy w szczegolnosci: 
1) weryfikacja wniosku 0 przygotowanie i przeprowadzenie postypowania; 
2) analiza zaproponowanego we wniosku trybu postypowania oraz przygotowanie projektow 

dokumentow niezbydnych do przeprowadzenia postypowania~ zgodnie z wymogami 
ustawy oraz przepisami wykonawczymi; 

3) przygotowanie projektow dokumentow niezbydnych do przeprowadzenia dialogu 
techni czn ego; 

4) przygotowywanie projektow wyjasnien tresci SIWZ, w zwiqzku z wniesionymi 
zapytaniami wykonawcow; 

5) wnioskowanie, w uzasadnionych przypadkach, 0 wprowadzenie zmian do tresci ogloszenia 
o zamowieniu, SIWZ oraz innych dokumentow niezbydnych do przeprowadzenia 
postypowania; 

6) wnioskowanie 0 zwolanie zebrania wykonawcow, jesli zaistnieje koniecznosc wyjasnienia 
wqtpliwosci dotyczqcych tresci SIWZ; 

7) prowadzenie dialogu technicznego z uczestnikami; 
8) w przypadkach przewidzianych ustawq, prowadzenie negocjacji z wykonawcami; 
9) otwarcie ofert; 
10) badanie i ocena zlozonych wnioskow lub ofert zgodnie z przepisami ustawy~ 

w szczegolnosci: 
a) dokonanie oceny spelnienia przez wykonawcow warunkow udzialu w postypowaniu 

o udzielenie zamowienia, 
b) dokonanie oceny spelnienia przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane 

wymagan okreslonych przez zamawiajqcego, 
c) wnioskowanie 0 wezwanie do zlozenia / uzupelnienia: 

- dokumentow potwierdzajqcych spelnianie warunkow udzialu w postypowaniu, 
- dokumentow potwierdzajqcych, ze oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane 

spelniajq wymagania okreslone przez zamawiajqcego, 
- pelnomocnictw, 

d) wnioskowanie 0 wezwanie do zlozenia wyjasnien, 



e) wnioskowanie 0 poprawienie w tekscie oczywistych omylek pisarskich, omylek 
rachunkowych oraz innych omylek, nie powoduj,!cych istotnych zmian w tresci oferty, 

f) wnioskowanie 0 ustalenie, czy oferta zawiera raz'!co nisk,! ceny w stosunku 
do przedmiotu zam6wienia; 

11) zajycie stanowiska w odniesieniu do opinii bieglego, jesli zostal powolany; 
12) przedstawienie kierownikowi zamawiaj,!cego lub osobie upowaznionej, w szczeg6Inosci 
propozycji: 

a) wykluczenia wykonawcy, 
b) odrzucenia oferty, 
c) listy wykonawc6w zaproszonych do skladania ofert, 
d) listy wykonawc6w, z kt6rymi zostanie zawarta umowa ramowa, 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznienia postypowania; 

13) niezwloczne analizowanie zlozonych w postypowaniu srodk6w ochrony prawnej 
przewidzianych ustaw'! oraz przygotowanie projektu odpowiedzi lub stanowiska w sprawie 
sposobu rozstrzygniycia; 

14) wnioskowanie do kierownika zamawiaj,!cego lub osoby upowaznionej 0 powolanie 
bieglego. 

2. lezeli do podjycia czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1- 6, 10-13 niezbydna jest 
wiedza merytoryczna zwi,!zana z przedmiotem zam6wienia, czlonkowie merytoryczni komisji 
przedstawiaj,! stanowisko na pismie. 

Rozdzial3 
Prawa i obowhlZki czlonkow komisji 

§ 4. 1. Czlonek komisji ma prawo do: 
1). uczestnictwa we wszystkich pracach komisji; 
2) wgl,!du we wszystkie dokumenty zwi,!zane z prac,! komisji; 
3) zgloszenia, w kazdym czasie, pisemnych zastrzezen, co do pracy komisji, 

przewodnicz,!cemu komisji, a w razie jego nieobecnosci wiceprzewodnicz'!cemu komisji. 
2. Czlonek komisji ma obowi,!zek: 

1) wykonywac swoje zadania z zachowaniem nalezytej starannosci, terminowosci, zgodnie 
z przepisami prawa, wiedz,! merytoryczn,! i doswiadczeniem oraz wyznaczonym zakresem 
obowi,!zk6w; 

2) zlozyc pisemne oswiadczenie 0 braku istnienia okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 17 
ust. 1 ustawy, niezwlocznie po zapoznaniu siy w szczeg6lnosci: z ofertami, 
oswiadczeniami lub dokumentami zlozonymi przez wykonawc6w, z zastrzezeniem pkt 3; 

3) w przypadku powziycia w toku postypowania wiadomosci 0 zaistnieniu wobec niego 
okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 17 ust. 1 ustawy, zobowi,!zany jest niezwlocznie 
zlozyc pisemne oswiadczenie 0 zaistnieniu takich okolicznosci oraz przerwac sw6j udzial 
w pracach komisji i powiadomic 0 tym fakcie kierownika zamawiaj,!cego Iub osoby 
upowaznion'!; 

4) uczestniczenia we wszystkich pracach komisji, do kt6rych zostal zobowi,!zany; 
5) niezwlocznie powiadomic sekretarza komisji 0 przyczynach nieobecnosci na posiedzeniu 

komisji. 

§ 5. Do obowi,!zk6w przewodnicz'!cego komisji nalezy w szczeg6lnosci: 
1) kierowanie pracami komisji w spos6b pozwalaj'!cy na sprawne przygotowanie 

i przeprowadzenie postypowania; 
2) podzial zadan pomiydzy czlonk6w komisji; 
3) wyznaczanie termin6w posiedzen komisji oraz ich prowadzenie; 



4) bezposrednio przed otwarciem ofert podanie infonnacji, 0 ktorych mowa wart. 86 ust. 3 
i 4 ustawy~ 

5) otwarcie ofert; 
6) ocena zlozonych ofert lub dokumentow pod wzglydem fonnalnym w tym nie podlegania 

przez wykonawcy wykluczeniu z udzialu w postypowaniu; 
7) nadzor nad tenninowym i prawidlowym przeprowadzaniem czynnosci, w trakcie 

prowadzonego postypowania, w tym nad prawidlowym prowadzeniem dokumentacji 
postypowania; 

8) informowanie kierownika zamawiajqcego lub osoby upowaznionej 0 problemach komisji 
pojawiajqcych siy w toku postypowania; 

9) przedkladanie kierownikowi zamawiajqcego lub osobie upowaznionej projektow 
dokumentow, celem ich zatwierdzenia, w tym protokolu postypowania. 

§ 6. 1. Do obowiqzkow wiceprzewodniczqcego komisji nalezy w szczegolnosci: 
1) zastypowanie przewodniczqcego podczas jego nieobecnosci lub w przypadku niemoznosci 

wykonywania zadan przez przewodniczqcego; 
2) ocena zlozonych ofert lub dokumentow pod wzglydem fonnalnym w tym niepodlegania 

przez wykonawcy wykluczeniu z udzialu w postypowaniu. 
2. W sytuacji opisanej w ust. 1, przepisy regulujqce prawa i obowiqzki 

przewodniczqcego komisji stosuje siy odpowiednio do wiceprzewodniczqcego komisji. 

§ 7. Do obowiqzkow czlonka merytorycznego komisji nalezy w szczegolnosci: 
1) wykonywanie czynnoscl zwiqzanych z pracaml komisji zleconych przez 

przewodniczqcego; 
2) przygotowanie pod wzglydem merytorycznym propozycji odpowiedzi na pytania i zmian 

SIWZ; 
3) prowadzenie dialogu technicznego z uczestnikami w zakresie zagadnien objytych 

dialogiem technicznym; 
4) w przypadkach przewidzianych ustawq, przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami 

w zakresie przedmiotu zamowienia lub warunkow finansowych i prawnych realizacji 
zamowienia; 

5) ocena zlozonych ofert lub dokumentow pod wzglydem zgodnosci z opisem przedmiotu 
zamowienia; 

6) ocena zlozonych ofert lub dokumentow pod wzglydem spelniania przez wykonawcow 
warunkow udzialu w postypowaniu; 

7) ocena ofert pod wzglydem kryterium pozacenowego; 
8) podpisanie protokolu postypowania oraz innych dokumentow zwiqzanych z prowadzonym 

postypowaniem. 

§ 8. Do obowiqzkow sekretarza komisji, a w przypadku jego nieobecnosci zastypcy 
sekretarza nalezy w szczegolnosci: 
1) organizowanie, w porozumieniu z przewodniczqcym komisji, posiedzen komisji oraz ich 

obsluga w zakresie organizacyjno-technicznym, w szczegolnosci sporzqdzanie 
z posiedzenia komisji protokolu lub notatki; 

2) odebranie od wszystkich czlonkow komisji, w tym bieglych, jesli zostali powolani 
oraz kierownika zamawiajqcego lub od osoby przez niego upowaznionej, oswiadczen 
o zaistnieniu lub braku istnienia okolicznosci, 0 ktorych mowa wart. 1 7 ust. 1 ustawy -
wobec sekretarza komisji, czynnosci odebrania oswiadczenia dokonuje przewodniczqcy. 

3) sporzqdzenie protokolu w przypadku zwolania zebrania wykonawcow; 
4) sprawdzenie, czy przed uplywem tenninu skladania ofert wykonawcy wniesli wadium; 



5) w przypadku nieobecnosci przewodniczqcego i wiceprzewodniczqcego komisji wykonanie 
czynnosci, 0 kt6rych mowa w § 5 pkt 4 i 5; 

6) ocena zlozonych ofert lub dokument6w pod wzglydem formalnym w tym niepodlegania 
przez wykonawcy wykluczeniu z udzialu w postypowaniu; 

7) prowadzenie dokumentacji postypowania, w tym sporzqdzenie protokolu postypowania 
oraz przechowywanie jej w spos6b gwarantujqcy nienaruszalnosc; 

8) przygotowanie i przekazywanie do publikacji ogloszen wymaganych ustawq; 
9) przesylanie lub zamieszczanie, w miejscach przewidzianych ustawq, wniosk6w i innych 

dokument6w przygotowywanych przez komisjy oraz w przypadku zaistnienia takiego 
obowiqzku, zatwierdzonych przez kierownika zamawiajqcego lub osoby przez niego 
upowaznionq; 

10) udostypnianie protokolu postypowania oraz innych dokument6w, zgodnie z zasadq 
jawnosci postypowania okreslonq w ustawie; 

11) w przypadku wniesienia odwolania, niezwloczne przekazanie jego tresci czlonkom 
komisji; 

12) w przypadku zlozenia przez wykonawcy informacji 0 niezgodnej z przepisami ustawy 
czynnosci podjytej przez zamawiajqcego lub jej zaniechaniu, niezwloczne przekazanie jej 
tresci przewodniczqcemu komisji i jej czlonkom. 

§ 9. Po zakonczeniu prac komisji sekretarz jest zobowiqzany do: 
1) przygotowania pisma do kom6rki wnioskujqcej 0 wykonawcy(ach), z kt6rym(i) nalezy 

zawrzec umowy w sprawie zam6wienia publicznego/umowy ramOWq oraz przeslanie 
w formie elektronicznej lub papierowej, w zaleznosci od zastosowanego trybu kopii: 
oferty bqdz zaproszenia do skladania ofert wraz z protokolami z negocjacji; 

2) przekazania wymaganych przepisami ogloszen; 
3) przygotowania i przekazania dokumentacji postypowania do archiwizacji w spos6b 

gwarantujqcy jej nienaruszalnosc. 

Rozdzial4 
U dzial bieglych 

§ 10. 1. W przypadkach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej podczas 
przygotowywania lub prowadzenia postypowania, kierownik zamawlaJqCego na wniosek 
kom6rki wnioskujqcej lub czlonk6w merytorycznych komisji (pracownikow tej komorki) 
albo osoba przez niego upowazniona moze powolac bieglych. Prace bieglych nadzoruje 
komorka merytoryczna, ktora wystqpila z wnioskiem 0 ich powolanie. Odbior czynnosci 
i rozliczenie pracy bieglych (w tym zawarcie umowy z bieglym jesli dotyczy) nalezy do 
obowiqzk6w kom6rki wnioskujqcej. 

2. Biegly rna obowiqzek: 
1) zlozyc pisemne oswiadczenie 0 braku istnienia okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 17 

ust. 1 ustawy, niezwlocznie po zapoznaniu siy w szczegolnosci: z ofertami, 
oswiadczeniami lub dokumentami zlozonymi przez wykonawc6w, z zastrzezeniem pkt 2; 

2) w przypadku powziycia w toku postypowania wiadomosci 0 zaistnieniu wobec niego 
okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 17 ust. 1 ustawy, zobowiqzany jest niezwlocznie 
zlozyc pisemne oswiadczenie 0 zaistnieniu takich okolicznosci oraz przerwac swoj udzial 
w pracach komisji i powiadomic 0 tym fakcie przewodniczqcego komisji. 

3. Biegly niezwlocznie przedstawia opiniy w formie pisemnej, a na zaproszenie 
przewodniczqcego komisji bierze udzial w posiedzeniach komisji z glosem doradczym 
i udziela wyjasnien. 



4. Przed podjyciem decyzji komisja zapoznaje siy z opiniq bieglych, lecz nie jest niq 
ZWlqZana. 



znak sprawy 
(nadany przez Wydzial Zamowierl Publicznych po zlozeniu wniosku) 

(oznaczenie wnioskujllcej kom6rki organizacyjnej) 

Zalqcznik Nr 10 
do Regulaminu 

WNIOSEK 0 PRZYGOTOW ANIE I PRZEPROW ADZENIE 
DIALOGU TECHNICZNEGO NA: 

(podae proponowany tytul dialogu technicznego) 
Karta obiegu wniosku 0 dialog techniczny (prezentaty kom6rek organizacyjnych rejestruj~cych wniosek 0 dialog techniczny): 



1. Dialog techniczny prowadzony w celu: 

(wskazac eel prowadzenia dialogu teehnieznego) 

2. Przedmiot dialogu technicznego: 

D 
Dostawy 1) D Uslugi I) 

D 
Roboty budowlane 1) 

1. 3. Wstypny opis przedmiotu zam6wienia: 

2. 

4. Opis proponowanych warunk6w udzialu w dia10gu technicznym: (jes!i dotyezy - warunek/akultatywny) 

Wykaz podmiot6w, kt6re na1eZy poinformowac 0 wszczyciu dia10gu technicznego (jes!i dotyezy - warunek 
/akultatywny): 

1. 
(nazwa podmiotu, adres do korespondeneji) (adres e-mail) (nr tele/onu) 

2. 
(nazwa podmiotu, adres do korespondeneji) (adres e-mail) (nr tete/onu) 

3. 
(nazwa podmiotu, adres do korespondeneji) (adres e-mail) (nr tete/onu) 

4. 
(nazwa podmiotu, adres do korespondeneji) (adres e-mail) (nr tete/onu) 

Zam6wienie dotyczy projektulprogramu finansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej 1ub z innych srodk6w niz 
pochodzC}ce z budzetu Unii Europejskiey): 

o Nie 

o Tak 
);> udzial srodk6w Unii Europejskiej 1ub z innych srodk6w niz pochodzC}ce z budzetu Unii Europejskiej, 

3. w wartosci zam6wienia wynosi ............ %, (0 ile jest znany) 

4. 

);> •..•.••.••..•.••...••.•...••..•...•..•...•••.....•••.•........•••.••...•.........•........•.•..••...•..•......••.....•..•.....•.. 

(podac nazwe;: projektu/programu zgodnie z wnioskiem 0 dofinansowanie, a w przypadku ztozenia wniosku przed zawarciem takowej 
umowy, informacje;: 0 obje;:ciu projektu dofinansowaniem na podstawie wtasciwego dokumentu np. uchwaty zarzC)du wojew6dztwa 0 

przyje;:ciu Iisty projekt6w wytonionych do dofinansowania) 

Osoba/y proponowane przez wnioskujC}cC} kom6rky organizacyjnC} do skladu komisji zapewmaj'}ce bezstronnosc 
i obiektywizm przy przygotowaniu i przeprowadzeniu dialogu technicznego (z wylqezeniem praeownikow Wydzialu): 
......................................... - .................................................. - ............................................ . 

(imi~ i nazwisko) (nazwa komorki) (kontakt -tele/on, email) 



5. 

Wnioskujy 0 przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego oraz oswiadczam, ze: 
a) powierzylem (am) przygotowanie wstypnego opisu przedmiotu zamowienia, warunkow udziaru w dialogu 

technicznym osobie(om) zapewniaj,!cej(ym) bezstronnosc i obiektywizm; 
b) wniosek 0 dialog techniczny wraz z zal'!cznikami zostal przygotowany w sposob zapewniaj,!cy zachowanie 

uczciwej konkurencji i rowne traktowanie uczestnikow oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci 
i przejrzystosci. 

.. .... - ...... - ....... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq kierownika kom6rki organizacyjnej) 

1) wlasciwe zakre.slic 


