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Zasady og6lne

Regulamin stosuje sig do udzielania przez GPW In2ynieria sp. z o.o. (,,Sp6lka',)
zam6wicri o warloici przekraczajqcej kwotg 20 000,00 zlotych netto (,,Regulamin',).
Przy udzielaniu zarn6wiei nalcZy przestrzegad zasad:
I

) zachowania uozciwe.l konkr:rencji,

r6wnego traktowania

wykonawc6w

i przejrzystoSci,

2) racjonalnego gospodarowania Srodkanti publicznymi, w tym zasady wydatkorvania
(rodk6w w spos6b celowy, oszczgdny oraz umoZliwialqcy terminowq realizacjg zadan,
a tak2e zasady optymalnego doboru metod i Srodk6w w celu uzyskania najlepszych
efekt6u, z danycl.r naktrad6w.

3.

4.
5.

Zam6wienia wsp6lfinansorvane zc Srodk6w europejskich lub innych mechanizm6w
l'rnansowych udzielane sq na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych
wynikaj4oych z przepis6w prawnych i dokurnent6w okreSlaj4cych spos6b udzielania
takich zam6wieri.
CzynnoSci zwiEzane z udzicleniem zam6wienia wykonuj4 pracownicy Sp61ki
zapewniaj 4cy bezstronnoii i obicktywizm.
7.a przeslrzeganie przepis6w Regulaminu odpowiedzialni s4:
1) kierownicy kom6rek wnioskuj4cych,
2) inni pracownicy Sp61ki w zakresie, w jakini powic.rzono im czynnoSci przy udzielaniu
zam6wicnia.

6. W przypadku zam6wiei o warloSci nicprzekraczajqcej

kwoty wskazanej w ust. 1,
ponizszych poslanowiefi I{egulaminu nic stosuje sig. W tym przypadku pracownicy
poszczeg6lr,ych dzial6w odpowiedzialni s4 za prt.eprowadzenie rozeznania rynkowego
poprzez skierowanie w lbrmie pisemncj, laksem lub drogq elektroniczn4 zapytania
do potencj alnych wykonawc6w.

7.

Zaktpy z ,.drobnych wydatk6ul do kwoty 2000.00 z1 netto (lub kwot wy2szych
wynikaj4cych z odrgbnie udzielonej przez Zarz.qd zgody) realizowatle sq przez kom6rki
organizacyjne, kt6rym przyzr,ano Srodki finansorvc na ten cel. Zakupy te nie wymagaj4
sporz4dzania zapotrzcbowania, zamciwienia itp. Dopuszczalnymi lbmtami zaplaty przy
realizacji zakup6w ,,2 drobnych wydatkriw" jesl obok przelewu takze got6wka.
$ 2 Ustalenie szacunkowej lvartoSci zam6wienia

1.
2.
3.

Przed wszczgciem procedury udziclenia zam6wienia kom<irka wnioskuj4ca szacu.je
z nale2yt4 starannoSci4 warloSi zam6wier, ia, jeZeli jest taka moZliwoSi.
Podstawq ustalenia wartoici zam6wienia .jest calkowite szacunkowe wynagrodzenic
wykonawcy, bez podatku od towar6u, i uslug.
Szacunkow4 wartoSi zam6wienia ustala sig, z zaslrz.elcniem ust. 4, przy zastosou,aniu
co najmniej jednej z nastgpuj4cych metod:
1l
l,

)

1) analizy cen rynkowych;

2) analizy wydatk6w poniesionycl'r na tego rodzaju zam6wienia w okresie
poprzedzaj4cym moment szacowania wartoSci zam6wienia, z uwzglgdnienicm
wska2nika wztostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych publikowancgo przez
Prezesa Gl6wnego [Jrzgdu Statystycznego;

3) analizy cen olertowych zlolonych w postgpowaniach prowadzonych przez Sp61k9 lub
zam6wien udzielonych przez innych zamawiaj4cych, obejmuj4cych analogiczny
przedmiot zam6wienia, z uwzglgdnienietr wskaZnika \\,zrostu cen tou,ar6w i ustug

4.
5.

konsumpcyjnych publikowanego przez Prer,esa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.
Szacunkow4 warloS6 zam6wienia na roboty budowlane uslala sig na podstawie
zestawienia
rodzaju, zakresu i iloSci rob6t budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi.
Ustalenic szacunkowej wartoSoi zam6wicnia rTaleZy udokumentowai w postaci notatki
slu2bowe.l i zal4czonycl, do niej dokument6w. Dokr:met'rtami potwierdzaj 4cymi ustalcnie
szacunkowcj wartoSci zam6wienia s4 w szczcg6lnoSci:
1) zapytania ccnowe skierowane do potencjalnych wykonawo6w,
2) odpowiedzi cenowe wykonawcriw,
3) wydruki zc stron internetowych zawieraj4ce ceny uslug i towar6w (opatrzone dat4
dokonania wydruku),
4) kopic ofert lub um6w z innych postgpowair (obejniuj4cych analogiczny przednriot
zam6wienia) z okresu poprzedzajqcego moment szacowania watoici zarn6wienia.
$ 3 Wszczgcie

1.
2.

3.

procedura

Procedurg udzielenia zam6wienia wszczyna sig poprzez zlozenic pisemnego wniosku
przez komrirkg w-nioskuj4cq do Zarz4du Sp6lki lub upowaZnioncj przez niego osoby.
Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1, zawiera w szozeg6lnodci:
l) opis przednriolu zamou icnia.
2) informacjg (uzasadnicnie) dotycz4o4 potrzeby udzielonia zam6wienia,
3) jezeli jest taka mozliwoS6 szacunkow4 warloi6 zaln6wienia w zlotych i, jezeli.jest taka
potrzeba, takZc w euro.
4) proponowany spos6b wyboru wykonawcy.
Wniosek podlega zatwierdzenit przez Zarz4d Sp61ki lub upowa2nion4 przcz niego osobg.
$ 4 Zapytanie ofertowe

1.

CzynnoSi wyboru wykonawcy przeprowadza osoba b4d2 osoby z Dzialt zam6wieri
w jedne.j lub w kilku nastgpuj4oych fbrmach:
1) poprzez zamieszczenie zapytania ofeftowego w fbrmie elektronicznej, 1,,, tym
na stronie internetowej Sp61ki lub z wykorzystaniem odpowiednich do tego celu
portali internetowych, poprzez przekazanie zapytania ofcrlowcgo co najmniej
do trzech potencjalnych wykonawc6w, z zaslrz.eteniem ust. 2,
2) poprzez zebranie co najrnniej trzech ot'eft powszechnie dostgpnyoh lub
udostqpnionych Sp6lce, zawierajrlcych ceng proponowan4 przez potencjalnych
wykonawc6w.

W przypadku braku mo2liwoSci przesiania zapytania of'ertowego do wymagancj liczbl
wykonawc6w. dopuszcza sig przeslanie zapytania ofertowego do mnie.lszcj liczby
wykonawc6w zmoZliwoSci4 jednoczesnego zamieszczenia zapytania olertowego
ronie intenrctowcj Spolki.
Zapytanie o1'ertowe powinno zawiera6 w szczeg6hroSci:
| ) opis przedrniotu zamou ienia.
nu

3.

4.
5.

6.

st

2) opis kryteri6w wyboru wykonawcy, a takZe, w razie potrzeby. warunki udzialu
wykonawc6w w postgpowaniu zakupowym,
.1 ) uarunki reclizacji zamowienia.
z1) termin i spos6b przekazania odpowiedzi przez wykonawcg.
Do zapytania of'erlowego moZe by6 zal4cz.ony projekt umowy z prz.ysz.lym wykonawc4
Iub jej istotne poslanowienia. zaakceptowany przez radcg prawnego.
Z.apytanie olertowe nie stanowi o1er1y zawarcia umowy w rozumieniu przepis6w
Kodeksu cywilnego, lecz zaproszcnie do ich skladania. Nie stanowi ono r6wnieZ lr6d1a
jakichkolwiek zobowi4zari Sp61ki, w szczeg6lnoSci Sp6lka nie jest zobowiqzana
do zawarcia umowy na podstawie lub o treSci zapytania oferlowego.
Sp6lka zastrzega mo2lir,,,oSi dokonania zmian lub odwolania warunk6w zawaftych
w zapytaniu ofertowym, w tym takze kryteri6w wyboru wykonawcy lub warunk6w
udzialu wykonawc6\, w postQpowaniu zakupowym. KaZda zmiana staje sig wi4Zqca
od chwili przekazania lub odpowiedniego ogloszenia w spos6b wlaSciwy dla formy
uzewngtrznicnia zapytania olertowego - informacji o jej dokonaniu.
$ 5 Organizacja

1.

-).

wyboru wykonawcy

Postgpowanie zakupowc prowadzone jest w.lqzyku polskim. Wszelkie oSwiadozenia,
zawiadomienia i innc dokumenty naleZy skladai w postgpowaniu zakupowym w jgzyku
polskim. Dokumcnty sporz4dzone w jgzyku obcym powinny byi zloZone wraz
z tlumaczcniem na.jEzl k polski.
Wykonaw-cy musz4 spelnia6 nastgpujqce warunki udzialu w postgpowaniu zakupowym:
l) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoici lub czynno(ci, je2eli
przepisy prawa nakladajq obowi4zek ich posiadania;
2) dysponuj4 niezbgdnym potenciatem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji
uslugi;
3) posiadaj4 wiedzg i odpowiednio dlugie doSwiadczerlie w realizac.ji przcdmiotu
zam6wicnia, stosownie do (wiadczeniu r.rslug wykonywania obslugi technicznej
lokomotyw spalinowych;
a) znaiduj4 sig w sytuacj i ekonomicznej i linansowej umoZliwiajqccj realizacjE
przedmiotu zam6wienia.
Krl.teriami wyboru wykonawcy s4 cena albo cena i inne kryteria, gwarantu.jqcc uzyskanie
najkorzystniej szej ekonomicznie i jakoSciowo oferty, w szczeg6lnoSci:
1) jakoSi,

2) funkcjonalnoS6,
3) parametry tcchniczne,
4) aspekty Srodowiskowe,

4.
5.

6.

5) aspekty spoleczne,
6) aspekty innowacyjne,
7) koszty eksploatac.li,
8) serwis.
9) tcrmin wl,konania zam6wienia,
10) dodwiadczenie wykonawcy,
11) poziom wiedzy specj alistycznej wykonawcy,
12) okres gwarancj i,
l3) termin platnodci,
14) inne.
Komunikac.ja, .jak riiwnieZ przekazywanie oSwiadczeri i dokument6w, moZe odbywai siq
zar6wno w formie pisernnej,.jak i clektronicznej.
Sp6lka ma prawo do zakoriczenia postgpowania zakupowego na kaZdymjego etapie przed
zawarciem umowy bez podania przyczyny. Sp6lka zaslrz.ega prawo do wyboru
kt6rejkolwiek z ofefi, a takZe do powstrzymania siq od dokonania takiego wyboru,
slosownie do swojego swobodncgo uznania. Uczestnikom postgpowania zakupowego uic
przysluguj4 2adne roszczenia z tytulu zakoficzenia lub innego wyniku poslgpowania
zakupowego.
Sp61ka zasrrzega prawo do komunikowania sig z niekt6rymi wykonawcami (oferentami).

uzyskania og6lnej informacji w przedmiocie stanu
postgpowania zakupowego oraz o jego wyniku, bez podawania szczeg6lowych informac.li
dotyczEcych treSci wybranej oflerly, to2samoSci .jc.j autora czy warunk6w umowy

Wykonawcy maj4 prawo

7.

do

zawieranej na.ie.i podstawic.
Sp61ka i wykonawcy (oflerenci) zobowi4zujq sig do zachowania w tajernnicy wszclkich
poufnych informacji uzyskanych w postgpowaniu zakupowyrn. Informac.ie takie nie mog4
zostai ujawnione osobom trzecim. Wykonawca mo2e zostai zobowi4zany przez Sp61kg

do

zlo2enia

na kaZdym etapie

oddzielnego oSwiadczenia

w tym

przedmiocie

o odpowiedniej treSci, tudziez zawarcia odpowiedniej umowy o zaohowaniu w poulno(ci.
$ 6 Udzielenie zamr5wicnia

l.
2.
3.

Zam6wienia udziela sig wykonawcy wybranemu z,godnie z przepisami Rcgulaminu.
Po dokonaniu u,yboru wykonawcy, Dzialu zam6wieh sklada do Zarzqdn Sp61ki lub
upowaZnionej przez niego osoby podsumowanie dotycz4ce wyboru Wykona*.cy celem
jego zaakceptowania.
Podsumowanie dotycz4ce wyboru Wykonawoy zawiera w szczcg6lno(ci:
1) nazwg (firmg) albo imig i nazw-isko, siedzibg albo mic.jsce zanrieszkania i adres
Wykonawcy, kt6rego ofcrlg wybrano, uzasadnienie je.j w-yboru,
2) nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo rniejsca zanieszkania i adresy
Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty,
3) punktacjg ptzyznalq ofertom w ka2dyrn kryterium occny olert i 14czn4 punktacjq,
4) informac.je o sposobie uyboru wykonawcy,
5) ceng wybranej ofcrty.

4

4.

5.

6.

7.

Po dokor.raniu akceptacji wyboru Wykon a\ycy przez Zarz4d Sp6lki lub upowaZnion4
przez niego osobg, kom6rka wnioskuj4ca przygotowuje projckt umowy i przekazuje
go do akceptacji radcy prawnego. je2eli nie byl on zal4czony do zapytania ofertowcgo.
Udzielenie zam6wicnia nastgpuje poprzez 7.awarcie umowy w formie pisemnej. w jgzyku
polskim. Umowg podpisuj e larz4d Sp6lki lub upowa2niona przez niego osobaUmowg sporz4dza sig co najmniej w dw6ch jednobrzmi4oych egzemplarzach. na kolejno
numerowanych i paralbwanych przez strony kartach, z kt6rych jeden egr.emplarz
przez.naczony jest dla wykonawcy, a drugi dla Sp6lki.
.le2eli zapytanie ofeftowe bylo zamieszczone na stronie intemetowej Sp6lki, informacjg
o udzieleniu zam6wienia z,amieszcza siE takZe na stronie intemetowcj Sp6lki
niezwlocznie po zawarciu umowy.
$ 7 Zasady dokumentacji

1.

2.

Dzial zam6wieri dokumentuje czynnosci ustalenia szacunkowej wafiosci zam6wienia
oraz przeprowadzenia proccdury udzielenia zam6wienia w spos6b pozwalaj4cy na ich
weryfikacjE pod k4tem zachowania zasad, o kt6rych mowa w $ 1 ust. 2 Rcgulaminu.
Dokumentacjg z. przeprowadzonych czymro6ci, o kt6rych mowa w ust. 1, przechowuje sig
przez okres co najntniej 4 lat od udzielenia zamtiwienia.
$ 8 Odstgpstwa od zakresu zastosowania Regulaminu

1.

W szczeg6lnie uzasadnionych p rzypadkach Zarz4d Sp6lki moZe pod.j4i decyzjg o:
l) zaslosowaniu Regulaminu w calo(ci lub w czg(ci, takZe w odnicsieniu do zam6wiei
nieprzekraczaj 4cych pozion,u kwotowego okre5lonego w $ 1 ust. 1 Regulaminu,
2) odst4pieniu od slosowania Regulaminu w caioici lub czgsci, takZe w czasie trwania
postgpowania zakupowego, z zaslrzezeniern \sl. 2.
Udzielenie zamtiwienia przy odst4pieniu od stosowania Regulaminu w caloSci
dokumenluje sig w postaci notatki sluZbowej, podlegaj4ce.j zatwierdzeniu przez Zaruqd
Sp6lki lub upowaZnionq przez niego osobg. W notatoe slu2bowcj nale2y w szczeg6lnoSci
wskazai okolicznoSci uzasadniaj4ce odstqpienie od stosowania Regulaminu. Notatkg
sluZbow4 przechowuje siE przez okes co najmniej 4 lat od udzielenia zam6wienia.

