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PROCEDURY W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Mając na względzie, iż przedsiębiorstwo Bioenergy Project Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością korzysta ze środków pomocowych, na realizację zadania
inwestycyjnego „Budowa biogazowni rolniczej" w Konopnicy, gm. Rawa Mazowiecka z
dniem 26.07.2011 r. zostają wdrożone poniższe procedury udzielania zamówień i zawierania
umów. Zapisy niniejszego dokumentu, mają na celu zapewnienie zgodnego z właściwymi
przepisami korzystania ze środków unijnych w spółce Bioenergy Project Sp. z o.o.

Procedury niniejsze opracowane zostały w oparciu m.in. o:

• Aktualny dokument „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - Wytyczne w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko", wydany i zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 3
września 2009r. (MRR/IiŚ/1 (4)09/2009),

• Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z
2010 r. Nr 113,poz.759, zpóźn. zm.)

• Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, póz. 93, z
późn. zm.),

• Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w
dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami
w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).

1. Bioenergy Project Sp. z o.o., zwany dalej Zamawiającym, jako podmiot prywatny,
będzie stosował przepisy ustawy Pzp jedynie w przypadku udzielania zamówienia,
które spełnia łącznie przesłanki określone w art. 3, ust. l pkt 5 tej ustawy.

2. Zamawiający w celu wyłonienia wykonawcy/dostawcy usług/towarów stosuje tryb
przetargowy, o którym mowa w art. 701-705 ustawy Kodeks Cywilny oraz przestrzega
wymogów z nich wynikających.

3. Procedura przetargowa składa się przynajmniej z pięciu następujących po sobie
etapów, tj.
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• upublicznienie faktu przeprowadzenia przetargu poprzez ogłoszenie;
• przyjmowanie ofert w celu oceny;
• otwarcie ofert;
• formalna i merytoryczna analiza złożonych ofert;
• wybór najkorzystniejszej oferty.

4. Za przeprowadzenie procedury przetargowej odpowiedzialny merytorycznie jest
kierownik Zamawiającego tj. Prezes Spółki

5. Zamawiający, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego powoła komisję
przetargową, składającą się z trzech osób, będących pracownikami Zamawiającego.
Komisja zostanie powołana zarządzeniem kierownika Zamawiającego.

6. Każdy członek komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego złoży pisemne
oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp.

7. Komisja przetargowa dokonuje wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowań po stronie Zamawiającego

8. Komisja działa w oparciu o zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego Regulamin
pracy komisji przetargowej, określający organizację, tryb pracy oraz zakres
obowiązków członków komisji przetargowej

9. Komisja przetargowa sporządza protokół z rozstrzygnięcia przetargu, który wraz z
pozostałą dokumentacją przetargową będzie przechowywany w biurze spółki, przez
okres 3 lat od daty zamknięcia POIiŚ. Prezes spółki jest merytorycznie odpowiedzialny
za przechowywanie dokumentacji przetargowej.

10. Zamawiający oszacuje wartość zamówienia przed wszczęciem postępowania, przy
czym postawą ustalenia wartości zamówienia będzie całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i Usług, ustalone z należytą
starannością. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby szacowania wartości
zamówienia:

• ustalenia na podstawie wstępnego rozeznania rynku dokumentowanego ofertami
handlowymi lub notatkami służbowymi, dokonanego nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia,

• ustalenia przez zewnętrzny podmiot posiadający wiedzie specjalistyczną z
danego zakresu, dokonanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia,

• dla robót budowlanych - ustalania na podstawie uproszczonego kosztorysu
inwestorskiego, sporządzonego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zmówienia.

11. Zamawiający upublicznia fakt przeprowadzenia przetargu poprzez ogłoszenie o
wszczęciu postępowania, zawierające w szczególności:

• opis przedmiotu zamówienia;
• warunki zamówienia, w tym kryteria oceny ofert;
• termin i miejsce składania ofert;
• termin i miejsce otwarcia ofert;



" wykaz dokumentów, jakie musi złożyć wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału postępowania;

• dane kontaktowe, w celu udzielania wszelkich informacji nt. zamówienia i
przetargu;

• informację o tym, iż procedury wewnętrzne udostępnione są na stronie
internetowej Zamawiającego.

12.Zamawiający jest zobowiązany do stosowania zasady jawności, wobec czego
każdorazowo zamieszcza ogłoszenie o przetargu:

• w siedzibie biura Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym, oraz

• na stronie internetowej Zamawiającego, oraz

• w prasie ogólnokrajowej, jeżeli wartości zamówienia przewyższa 30.000.000
PLN.

Decyzję o zakresie upowszechnienia informacji o planowanym zawarciu umowy
podejmuje Zamawiający.

13.Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia oferty, przy czym termin pomiędzy publikacją ogłoszenia
a terminami składania oraz otwarcia ofert nie będzie krótszy niż 40 dni, od dnia
publikacji ogłoszenia.

14. Specyfikacja warunków zamówienia będzie publikowana na stronie internetowej
Zamawiającego, a inne, dodatkowe informacje będą przekazywane wykonawcom w
formie elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ich
udostępnienie.

15.Zamawiający odpowie na wszelkie zapytania wykonawców do treści specyfikacji
warunków zamówienia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych,
od dnia otrzymania wniosku. Pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na
stronie internetowej Zamawiającego.

16. Zamawiający jest zobowiązany ponadto do stosowania następujących zasad:

• niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia - rozumiany w
szczególności jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących
preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności
wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych;

• równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw
członkowskich - w szczególności rozumiany jako zakaz stawiania wymagań
powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw
członkowskich. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające:

posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu
zamówienia w Polsce;

- posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień
współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych;

• wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów
potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem;



• stosowanie odpowiednich terminów - w szczególności rozumiane jako
wyznaczenie na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom
zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złożenie
ofert;

• przejrzyste i obiektywne podejście - w szczególności rozumiane jako
obowiązek wyłączenia się po stronie Zamawiającego z prowadzenia przetargu
przez osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17
ust. l ustawy Pzp;

• uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

17.0 wyniku procedury przetargowej Zamawiający informuje jej uczestników
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz nazwę i adres pozostałych wykonawców, którzy złożyli
oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie biura Spółki.

18. Zamawiający niezwłocznie informuje również oferentów o zamknięciu przetargu bez
dokonania wyboru zgodnie z art. 703 § 2 k.c. oraz zamieszcza taką informacje na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie biura Spółki.

19.Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę

20.Umowy zawierane przez Zamawiającego:

• których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień, o których
mowa w art. 4 pkt 3 lit. e, g, h ustawy Pzp oraz których wartość obejmuje
zamówienia analogiczne do zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy
Pzp,

• dotyczące usług analogicznych do usług wymienionych w art. 5 ust. l ustawy
Pzp,

• których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień
sektorowych, do których mają zastosowania wyłączenia, o których mowa w
art. 136 - 138a ustawy Pzp,

• jeżeli zachodzi okoliczność analogiczna do jednej z okoliczności, o których
mowa w art. 67 ustawy Pzp,
a dla zamówień analogicznych do zamówień sektorowych jeżeli zachodzi
okoliczność analogiczna do jednej z okoliczności, o których mowa w art. 134
ust. 6 ustawy Pzp,

muszą być zawierane w sposób efektywny, zachowując przy tym formę pisemną (w
odniesieniu do formy pisemnej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21), chyba że
odrębne przepisy wymagają innej formy szczególnej.l

21 .Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej dotyczy wszystkich umów, z wyjątkiem
tych, dla których ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez
zachowania formy pisemnej (np. zakup biletów). W takim przypadku Zamawiający jest
zobowiązany uprawdopodobnić zawarcie umowy, w szczególności poprzez
przedstawienie na potwierdzenie zawarcia umowy dowodu księgowego w rozumieniu
przepisów o rachunkowości. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia zakresu



zamówienia, w szczególności poprzez zachowanie dokumentacji dotyczącej zlecenia
zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania przestrzegania
wymogów, o których mowa w niniejszym dokumencie (m.in. powinien przechowywać
dokumenty związane z wyborem wykonawcy, np. zapytania ofertowe, ogłoszenia o
przetargu, kopie ofert) przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej.

22. Procedury określone w niniejszym dokumencie a także wprowadzane zmiany w
zakresie określonym w Umowie o dofinansowanie muszą uzyskać akceptację Instytucji
Wdrażającej.

23.Niniejsze procedury podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie treści dokumentu
na stronie internetowej Zamawiającego oraz Zamawiający powiadomi wykonawców w
ogłoszeniu o miejscu publikacji tej procedury na własnej stronie internetowej
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Warszawa, 26.07.2011 r.
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