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Zarządu
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
z

Działając na podstawie

dniail.oą.2ol7

r.

§ 27 pkt 25 Statutu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

wzwiązku z § 9 ust. 1pkt 2 Regulaminu Pracy7arządu uchwala się, co następuje:

§r
Zarząd postanawia przyjąć Regulamin udzielania zamówień niepublicznych w trakcie realizacji

wybranych zadań publicznych przez Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

§z
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regulamin udzielania zamówień niepublicznych
w trakcie reallzacji wybranych zadań publicznych
przez Polski Związek Ły żw iarstwa Szyb kiego

fll!]llilr

§r.

NiniejszY regulamin okreŚla zasady udzielania zamowień przez Polski Zwiryek Łyżsłiarstwa
S4'bkiego w ramach realizacji zadań publicznych, objętych umowami o wsparcie
realizacji
zadania Publicznego ze Środków publicznych będących w dyspozycji ministra
właściwegodo
spraw kultury fizycznej.
§2.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczĄą:

1. PZŁs - Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkieg o z siedzibąw Warszawie;
2. Regulamin - niniejsz), regulamin;
3, Umowa - umowY, o których mowa w § l Regulaminu zawarte przez polski Związek
Łyżwiarstwa szybkiego z ministrem właściwymdo spraw kultury fizycznej;
4, Zadanie (Zadania) - zadania publiczne realizowane na podstawie umów objęte wsparciem ze
Środków Publicznych w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003
o działalnoŚci pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.

r.

U. zż016 r, poz.239, z późn. zm.).

§3.

PostęPowania zakuPowe Prowadzone ptzezPZŁS w ramach realizacji Zadańdokonywane
są zgodnie

z

obowiąnĄącYmi PrzePisami prawa araz z odpowiednimi wytycznymi Ministerstwa Sportu
i TurysĘki, w tym w szczególnościzawzględnieniem przepisów:

1)

ustawY

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.

zpóźn. zm.);

U. z 2016 r., poz. 7870

2) ustawyzdnia25częrwca2070r.osporcie (Dz,U.z2016r.,poz.176zpóźn.zm.);
3) ustawY z dnia Ż4 kvńetnia 2003 r. o działalnościpoĄtku publicznego i wolontariacie
4)

z 2016 t., poz.

ustawY

1

8

1

(Dz. U.

7);

zdnia23 kwietnia 1964r.Kodeks cywilny(Dz. U. z2016r.,poz.380 zpóźn. zm.).

§4.
JeŹeli w ramach wYkonYwania Umów okazałoby się, ze PZŁS jest zamawiającym w
rozumieniu
PrzePisów ustawY z dnia 29 sĘcnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
Ż164 z PÓŹń. nn.), niniejszY Regulamin nie znajduje zastosowani a, aPZŁSjest obowiąz
any udzielić

zamówienia
publicznych.

z

zaPewnieniem stosowania odpowiednich przepisów ustawy prawo zamówień

1, PZŁS zawierąąc umowY, których

§5.

zawarcie jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy

Prawo zamowień Publicznych, zobowię,any jest wydatkowaó środkiw sposób celowy,
oszczędnY i konkurencyjny, w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 i 703 - 705 Kodeksu
cywilnego.
2.

,

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 701 § 2 Kodeksu cywilnego, winno być kierowane do
możliwie nieograniczonego kręgu adresatów.
WYbór wYkonawcY na zasńach określonych w ust.1 następuje w odniesieniu do kazdego
z rodzajów udzielnych zarlówień.

4.
5.

Rezygnacja z zastosowarria formy przetarga jest dopuszczalna w sytuacji gdY charakter
umowy lub jej przedmiot czynią niezasadnym zastosowanie formy przetarga lub PrzePisY
szczególne przewidują inną formę i tryb zawierania umowy.
Decyzjao rezygnacji z zastosowaniaprzetarguwymaga uzyskania uprzedniej Pisemnej zgodY
Prezesa

ZarządlPZŁS.

§ó.
postępowania przetargowe prowadzone przez PZŁS w ramach realizacji zadania Publicznego
dokonywan e są z zapewnieniem, iż kużdy z ponoszonych wydatków:
1) jest niezbędny do realizacji Umowy oraz jest dokonany zgodnie z celem przekazanego
dofinansowania;
jest zgodny z opisem wydatków określonym w ofercie ztrożonejZleceniodawcy;
jest właściwieudokumentowal|y)nazasadach określonychw Umowie;

2)
3)
4) jest dokonany przy

zachowaniu zasad racjonalności, przejrrystości, jawnoŚci

i

ochronY

uczciwej koŃurencji oraz równości szans wykonawców.

§7.

I. pZŁS obowiązany jest do traktowania na równych prawach ws4rstkich wykonawców

lczestniczących w postępowaniu przetargowym w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej
i efektywnej konkurencji.
2. Procedury przetargowe przeprowadzane są w zgodzie zzasadamiprzejrzystości i jawnoŚci.
3. W trakcie postępowania wykonawcom zapewnia się równy doĘp do informacji nviązanYch
z pt ow adzonym po stępowaniem,

1.
2. Nie

§8.

Postępowanie o udzielenie zamówieniajest jawne.
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przePisów
o zwalczaniunieuczciwej konkurencji, jeże|iwykonawca, nie później niż w terminie składania
oferty zastrzeg}, że nie mogą byó one udostępniane. Wykonawca nie moze zastrzęc informacji
ujawnianych w trakcie otwarcia ofert.

1.

2.

§9.
oświadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz
zamówienia
o
udzielenie
poĘpowaniach
W
informacje PZŁS i wykonawcy przekarująpisemnie, faksem lub drogą ęlektronicaną. Forma
pisemna zastzeżonajest do ofeńy.

Ieżeti PZŁS lub wykonawca przekan$ą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elekhoniczną,każda ze stron nażądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

1.

§ 10.

Dokumenty są składane przez wykonawców w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnoŚĆ
z oryginałem przez wykonawcę,

może żądaćprzedłożenia oryginału dokumentu w sytuacji, gdy złożonakopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wąĘliwościco do jej prawdziwości.

2. pZŁS

1. Za

i

§ 11.

o udzielenie zamówienia odpowiada
ZarządPZŁS.
ż. Zarząd PZŁS może powierzyó w całościprąlgotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia wybranej osobie. Upoważrienie nie może obejmować prawa do
zawarciaw imieniu PZŁS umowy.
J. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają
także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w poĘpowaniu oraz
przygotowanie

cąmno

1.

ści

przeprowadzenie postępowania

rw iązane z pr zy gotowaniem po stępowania.

Zarząd PZŁS lub osoba,

o

§ 12.

której mowa

w§

11 ust. 2, może powołać komisję do

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zntaną dalej ,,komisjąprzetargową".
2.

Komisja przetargowajest organem pomocniczym powoływanym do oceny spełniania przez
wykonawców waruŃów tldziŃa w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania
i oceny ofert.

Komisja przetargowa w szczególności przedstawia propozycje wyboru najkorrystniejszej
oferty lub odrzucenia oferly, a także występuje z wnioskiem o uniewaznienie postępowania

a
J.

o udzielenie zamówienia.

§ 13.

1.

Osoby realizujące czynności związane z przygotowaniem oraz
postępowania o udzielenie zamówienia wykonuj ą je
bezstronność i obiektywizm.

ż. Osoby wykonujące

w imieniu PZŁS

przeprowadzeniem

z zachowaniem zasad zapewniających

czynrtości w postępowaniu przetargowym podlegają

wyłączeniu,jeżeli:

i)

ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostająw rwiązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prosĘ, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
rwiązane z Ęnfta prrysposobienia, opieki lub kurateli, lub pozostają we wspólnym
poĄciu z wykonawcą, jego zaśępcąprawnym lub człoŃami organów zarządzających
lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania zakupowego pozostawĄ
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających
lub organów nńzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku pra]i/nym lub faĘczrym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
§ 14.

w sposób jednozraczny i wyczerpujący, za pomocą
i nozlmiĘch określeń, uwzględniając" wsrystkie wymagania

1. Przedmiot zamówienia opisuje się
dostatecznie dokładnych

i okoliczrościmogące mieć wpływ nasporządzenie oferty.

Przedmiotu zamówienia nie możra opisywaó w sposób, który mógłby utrudniaó uczciwą
konkurencję.
J. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przezwskazanie zraków towarowych, patentów
1

lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i PZŁS nie
może opisaó przedmiotu zamówienia za pomocą dostateczrie dokładnych określeń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wrazy ,,lub równowah7y" wraz z opisaniem zasad
równoważności.

4. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji będzie nie Ęlko wskazanie konkretnego produktu,

ale również takie sformułowanie wymogów i parametrów dla przedmiotu zamówienia, aby
spełnió je mógł tylko jeden wykonawca lub jeden oferowany produkt.

1.

2.

§ 15.
PZŁSbezpośrednio przedwszczęciem postępowania ustala wartośó zamówienia.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy brutto, ustalone ptzez PZŁS z należryĘ starannością.
§ 16.

zamówięnia oraz
Określającterminy składania ofert PZŁS uwzględnia w szczególności złożoność
czas wymagany do sporządzenia ofert.
§ 17.

Opis kryteriów, którymi PZŁS będzie się kierował ptry wybotze ofel§, wraz z podaniem
znaczeniatych kryteriów i sposobu oceny ofert określane są w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamówienie może byó udzielone wyłącmie wykonawcy, którego ofeńa zostńa Llznafla za
1.

najkorrystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
J.
4.

wykonawców,
Nie wolno stosować kryteriów podmiotowych odnoszących się do właściwości

aw szczególności ich wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Kryteria oceny ofert muszą pozostawać w nriązku zptzedmiotem danego zamówienia i mogą
estetyczne i funkcjonalne,
prrykładowo obejmować jakość,wartośćtechnicnlą, właściwości
aspeĘ środowiskowe, koszty uĄłkowania, rentownośó, serwis posprzedażny i pomoc
techniczną, okres gwarancjioraztermin i czas dostarczenialub czas realizacjizamówienia.
§ 18.

W wypadku, gdy przed upĘwem terminu do ńożenia ofert PZŁS zauwuĘ omyĘ, niejasne
sformułowanie, przeoczenie lub inny rodzaj błędu w dokumentĄi poĘpowania, dokona
sprostowania błędu i we właściwysposób poinformuje o tym wszystkich wykonawców
(w szczególności publikując informację o zmianie treści ogłoszenia).
§ 19.

Mozna żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom,

mlfl,n

§ 20.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy,l<tórzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonejdziałalnościlub crynności, jeżeli
przepisy pra,v/a nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedry i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicmlym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej

i

finansowej (przykładowo: posiadane środki finansowe,

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności).
ż. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków wraz z informacją na temat oświadczeń

lub

dokumentów,

jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania

warunków zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu.
J.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany z przedmiotem
zamówienia orźrz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

4.

Wykonawca niespełniający warunków udziału w poĘpowaniu jest wykluczany z ldziŃu w
postępowaniu.

1.

§ 21.

Z postępowania o udzielenię zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłośó
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojeni a wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
b)

wykonawców, którzy zalegają z liszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rońożenie na raĘ zaleglych płatnościlub
wstrrymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu;

c)

osoby flzyczne lub osoby pra\I/ne, których urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przeĘpstwo popełnione w z-łliązktt z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciv/ko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takżę za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo rwiękll mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przeĘpstwa skarbowego;
d) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio crynności zvliązane z prrygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych crynności, chyba że udziń tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
e)

wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, chyba ze
wadium nie było żądane;
wykonawców, którzy

złoĘli nieprawdziwe

informacje mające wpływ lub mogące mieó

wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

g)

2. W

wykonawców,l<tórzy nie wykazali spełniania warunków udziafu w postępowaniu.
celu potwierdzenia braku istnienia przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu

wykonawca składa wraz

z

ofertą oświadczenie o treści stanowiącej zńącznlk

nr 1

do

niniej szego Regulaminu.

1. PZŁS wszcTqa

2.

postępowanie

o

§ 22.

udzielenie zamówienia zanieszczając ogłoszenie

o zamówieniu na swojej stronie internetowej.
Jeżeli wartośó zamówienia jest równa lub przekracza 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złoĘch),

PZŁS może opublikowaó

dodatkowo

w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym

informację

o wszczęciu postępowania zawierającą:

3.
4.

5.

a)
b)
c)

określenieprzedmiotu zamówienia;
termin składania ofert;
odesłanie do ogłoszeniazarnieszczonego na stronie internetowej.

Ogłoszenie na stronie internetowej nie powinno byó zamieszczane przed dniem publikacji
informacji w prasie.
PZLS może. po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej,
bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych
sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalnościświadcządostawy lub usługi
będące przedmiotem zamówienia.

W przypadku postępowań o wartości poniżej 100.000 ńPZŁS w ogłoszeniu o zamówieniu
wznaaza termin składania ofefi. z uwzględnieniem czasu niezbędnego do prrygotowania
i ńożenia wymaganych dokumentów, zĘm że termin ten nie może byó krótszy niż 3 dni od
dnia zamies zczenia ogłoszenia.

6. W
w

prrypadku postępowań o wartości równej lub przekłaczającej 100.000 zł PZŁS
ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza tetmin składania ofert z uwzględnieniem czasu

niezbędnego do przygotowania

i

ńożenia wymaganych dokumentów,

zĘm że termin

ten nie

może być krótszy niż 5 dni od dnia opublikowania informacji w prasie.
§ 23.

Ogłoszenie o zamówieniu za,wiera co najmniej:
1) wskazanie nazwy PZŁS wraz z podaniem adresu, a także informacji na temat numeru faksu
i adresu mailowego przeznaczonego do kontaktów z wykonawcami;

2)
3)
4)

określenieprzedmiotu zamówienia wraz zterminem wykonania zamówienia;
opis warunków udziału w postępowaniu, o ile PZŁS takie warunki wykonawcom stawia;
wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyó wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udzińu w postępowaniu;

5) informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami;
6) wymagania doĘczące wadium, o ile jest żądane;
7) termin rwiązaria ofeĘ;
8) opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania'i"otwarcia ofert;
9) opis kryteriów, którymi PZŁS będzie się kierował przy wyborze ofeĘ, wraz z podaniem
znaczeniatych kryteriów i sposobu oceny ofert;

10) informację

o zamieszczeniu dodatkowej dokumentacji poĘpowania na stronie

internetowej

PZŁS;
11) pouczenie o możliwościwniesienia zńalenia do Zarządu PZŁS
przebiegu poĘpowania;

,

w zakresię doĘczącym

D) pouczenie o możliwościunieważnienia poĘpowania o udzielenie zamówienia na każdym
jego etapie bez podania przyczyn;
13) informację o prowadzeniu postępowania na podstawie Regulaminu.

1. PZŁS

§ 24.

zamieszczana swojej stronie internetowej lub w ogłoszeniu:

a) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treścizawierarrej

umolruy

oraz ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

b) opis przedmiotu zamówienia, o ile

nie jest możliwym wystarczające określenieprzedmiotu

zamówienia popr:zez informacje za,warźe w ogłoszeniu;

2.

c)

ewentualnie inne dokumenĘ niezbędne do przeprowadzeniapostępowania.

Informacje, o których mowa w ust. 1 zarnieszczane są nie wcześniejniż w dniu publikacji
ogłoszenia na stronie internetowej PZŁS.

1. Termin

2.
1.

2.
3.
4.

ofeĘ nie

§ 25.

może byó dłuższyniż 30 dni

i

może byó jednorazowo
przedłażonyprzez P ZŁS za zgodą wykonawców na okres nie dłuższy niż 1 5 dni.
Nie jest możliwym wybór ofer§ najkorzystniejszej po terminie zlłipaniaofeĘ.
rwiązania

§ 26.

Wykonawca może ńoĘć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może, przed upływem tęrminu do składania ofeń, zmienió lub wycofaó ofertę.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,w formie pisemnej.
Treśćoferty musi odpowiadać treści dokumentacji postępowania pod rygorem odrzucenia
oferty.
§ 27.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia najkorrystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę znajniższą ceną zgodnie z opisem kryteriów
zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu.
§ 28.

Z zavłartościąofert nie można zapoznaó

1.

się przed upĘwem terminu otwarcia ofert.
§ 29.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upĘwie terminu do ich składania.

2. W

trakcie otwarcia ofert odczytywane są nazwa (firma) wykonawcy, a także informacje

podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

§ 30.

1. Po

otwarciu ofert, Komisja przetargowa moze zlłrócić się do wykonawców o uzupełnienie
dostarczonej dokumentacji (w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziŃu w postępowaniu, pełnomocnictw, odpisów krs etc.) lub o wyjaśnienie poszczególnych

kwestii. Żądanie takie nie moze naruszać uczciwej koŃurencji pomiędzy wykonawcami oraz
stanowić powodu ich nierównego traktowania, a także nie moze prowadzió do istotnej zmiany

2.
3.

treścioferty.

Zakazanajest zmiana treściofer§ w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert (w tym w szczególności wysokośćzaoferowanej ceny).
Żądanie, o którym mowa w ust. 1 może zostaó przekazane za pomocą poctcy elektronicznej
lub faksu na adres poczty elektronicznej lub numer faksu wskazane w ofercie.
§ 31.

PZŁS poprawia w ofercie:
1) ocrywiste omyłki pisarskie,
2) ocą.wiste omyłki rachunkowe, zlwzg|ędnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty dokumentacją poĘpowania, niepowodujące
istotnych zmian w treścioferty

- niezwłocznie zawiadamiając o

§łn wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona.

PZŁS odrruca ofertę, jeżeli:
1) zawiera rażąco niską cenę

2)

§ 32.

w

stosunku do przedmiotu zamówienia, po wcześniejsrym

wezwaniu wykonawcy do wyjaśnień;
została ńożona przez wykonawcę wykluczone go z udzińu w poĘpowaniu;

3) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
4)

zawiadomienia

nie zgodzlł się

na

poprawienie omyłki;
jest nieważna na podstawie przepisów prawa.
§ 33.

1. Podczas prowadzenia poĘpowania dokumentuje się poszczególne czynności (przykładowo
zachowując kopię ogłoszeń) i sporządza protokół poĘpowania o udzielenie zamówienia.
2, OfeĘ, opinie biegĘch, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zavłiadomienia,
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przezPZŁS i wykonawców oraz po zawarciu,
kopia zawartej umowy, naleĘ dołączyó do protokofu i stanowią załączniki do tego protokołu.
§ 34.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uryskanie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzia|ność za
wykonanie umowy i wnie

s

ien

ie zabezpieczenia należrytego wykonania umowy.

§ 35.

Jeżeli wykonawca, którego oferta zostńa wybrana, uchyla się od zau,arcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenianależrytego wykonania umowy, toPZŁS może wybrać najkorzystniejszą
spośród pozostĄch ofert, chyba że upŁylt$. termin z-łvipania wykonawcy ofertą i nie wyraza on
zgody nazawarcie umowy na warunkach tej oferty,
§ 36.

PZŁS jest obowiązany niezłłłoczniepowiadomió wykonawców uczestniczących w postępowaniu
o

jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
§ 37.

Zakłęs świadczenia wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego zobowiparriem
zawartym w ofercie.
§ 38.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zavlaftej umowy w stosuŃu do treścioferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba żePZŁS przewidział możliwośćdokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określiłwarunki takiej zrriany.

1.

2.

§ 39.

zńalenie pr4rsfuguje wykonawcy, a

tal<że innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uąrskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśćszkodę w wyniku naruszenia
przez prowadzącego postępowanie przepisów Regulaminu.

Zńalenie wnosi się do Prezydium Zarząda PZŁS w terminie pięciu dni od daĘ wystąpienia
naruszenia.
§ 40.

1. Zarząd PZŁS uwzględniając zńalenie nakazuje powtórzenie czynnościdokonanej

2.

w postępowaniu lub też przeprowadzenie crynności zaniechanej,

ZarządPZŁS może unieważrić postępowanie.
§ 41.

Odrozstrzygnięcia Zarząduw sprawie wniesionego zńalenianie przysfugujążadne środkiochrony
prawnej.

Zalącznik nr

1 do

Regulaminu

Polski ZwiązekŁyżrviarstwa Szybkiego
ul. Boya - Żeteńskiego 4al59,
00 - 62l Warszawa

doĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na [..,J

oŚwrłnczBNIE
o

braku podstaw do wykluczenia

My, niZej podpisani

działając w imieniu wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*)

oświadczamy, iż wyżej wskazany wykonawca (wyżęj wskazani wykonawcy*) nie podlega(ą)
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego z powodu okoliczrrości

wymienionych

w treści,,Regulaminu

udzielania zamówień niepublicznych
wybranych zadań publicznych przez Polski Zwiqzek ŁyżłliarstwąSzybkiego".

miejscowość,data

w trakcie realizacji

podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy (ów)

*

niepotrzebne slłeślić

