
REGULAMIN
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.

w Gryfinie

olcreśla procedurę udzielania zamówień publlciznych, których wartość tnę ptzekracza
wyrażonej w złotych równowartości lcwoty 30 000 eufo art. 4pkt 8 ustawy 2 dnia 29

stycznia 2004 toku Ptawo szamówień publicznych
(tekst jednolity D'z. U. z 2013t. póz. 907 ze zm.).

Gryfino, kwiecień 2014r.



Regulamin Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z 0,0, w GtySnie

do zamówień, których wartość nie pmelttacza wyrażonej w złotych równowaftości lcwoty 30 000 euro

Definicje

§1
l. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o;

l) Kierowniku Zamawiającego - należy ptzez to rozumieć Prezesa Zarządu - Dyrektora

Nacssehiego Przedsiębioistwa Usług Komunakiych sp. z o.o, w Giyfinie,

2) Komisji - należy przez to i-ozumieć Komisję powołaną zgodnie z niniejszym

Regulaminem,

3) Regulaminie - należy pizez to tozunaieć niniejszy Regulamin,

4) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 20041, - Ptawo zamówień

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 póz. 907 ze zm.),
5) Wykonawcy - należy pizez to tozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

organizacyjną nieposiadają.cą. osobowości prawne, która ubiega się o udzielenie

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zatnówienia,

6) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Komunahiych
sp. z o.o. w Gryfinie,

7) Zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną

zawieraną, między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotetn są usługi, dostawy

lub roboty budowlane,

Postanowienia ogólne

§2
l. Niniejsza procedura określa, zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

budowlane, któiych wartość nie przektacza wyrażonej w 2łotych równowartości lcwoty

30 000 euiro, o których mowa w art, 4 pkt 8 Ustawy,

2. Proceduiy, o któiych mowa w ust, l dzielą się na proceduiy o wartości szacunkowej:

l) do 2500 euro netto,
2) powyżej 2500 euro do 7000 euro netto,
3) powyżej 7000 euro do 30 000 euro netto.

3. Przy ustalaniu wartości szacunkowej poszczególnych zamówień, o któiych mowa w ust, l

należy przestrzegać ptzepisy zawarte w att. 32 - 35 Ustawy.

§3
l. Obowiązkiem każdego ptacownilca składającego zamówienie jest;

l) przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie, przepisach wykonawczych do usta\vy

oraz niniejszej procedury,

2) zarejesttowanie zamówienia/zlecenia/umowy w komórce NZP,

3) zachowanie bezstronności, obiektywizmu oraz staranności przy przygotowaniu

i przeprowadzeniu postępowań objętych niniejszą procedurą,
4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją żamówienia/zlecenia/umowy,

5) dokonywanie odbioru prżedtniotu zamówienia/zlecenia/umowy lub wska2anie innej
osoby do tego upoważnionej,

6) sprawdzanie poprawności wystawionej ptzez \vykonawcę faktury jak również jej opisanie
przed złożenietn do działu finansowego celem dokonania zapłaty,

7) przechowywanie dola.imentacji i przeprowadzonych postępowań przez okres 4 lat, Ucząc

od dnia skierowania do wykonawcy zamówienia lub zlecenia lub od dnia podpisania z nim

umo\vy.



Regulamin Ptzedslęblorstwa Usług Komunalnych sp. z 0,0. w GryGnie

do zamówień, lctórych wartość nie przelcracza wyrażonej w złotych f6ivnowattoścl kwoty 30 000 eiuo

2. Obowiązkiem komórki zamówień i przetargów (NZP) jest:
l) ptowadzenie Ł-ejesU-u umów (w tym do 30 000 euto),
2) prowadzenie rejestru zamówień powyżej 2500 eui-o.

3. W ptzypadku realizacji zamówienia w \vysokości znacząco niższej lub wyższej od wattości

wskazanej na zamówieniu/zleceniu/umowie pracownik składający zamówienie powinien
zgłosić do komórki zamówień i przetargów informację o różnicy w kwocie między
zamówieniem a fakturą (lachunldem). Niniejszy zapis ma zastosowanie również w ptzypadku

braku zamówienia i realizacji zapotrzebowania przez fakturę lub umowę.

Postanowienia szczegółowe

Postępowania do 2500 euro

§4
Wydadd do kwoty 2500 euro netto, mogą. być tealizbwane pizez piacowników bez wnioslcu

kierowanego do Kierownika zamawiającego (zał. ni: l) z zastrzeżeniem §2 ust. 3. Realizacja

zamówienia następuje po uprzednim pizedłożeniu zamówiema w komórce zamówień

i przetatgów (NZP), Za szacowanie zamówienia odpowiada pracownik mei-ytoiycznie

odpowiedzialny za zamówienie (sporządzający zamówienie).

Postępowania powyżej 2SOO eufo do 7 000 eiu-o

§5
l. Procedurę udzielenia zmówienia publicznego o waŁ-tości szacunkowej netto powyżej 2500

euro do 7 000 eui-o rozpoczyna złożenie pizez pracownilta metytorycznie odpowiedzialnego

w komórce NZP wniosku do Kierownika Zamawiającego o wyrażenie zgody na realizację
zamówienia publicznego o wattości szacunkowej powyżej 2500 eui-o do 7 000 euro netto,

zgodnie z wzotem stanowiącym załącznik nr l do procedui-y,

2. Pracownik merytoiycznie odpowiedzialny dokonuje rozpoznania cenowego w foimie:

l) ustnej, po skontaktowaniu się z jednym wykonawcą za pomocą telefonu, lub osobiście

2) w fottnie pisemnej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,
ustalając l. nim cenę, termin wykonania, októs gwarancji, wamnld płatności i inne istotne

wamnld zamówienia.

3. W przypadku rozpoznania cenowego w formie nstnej, pracownik merytoiycznie

odpowiedzialny sporządza z lozmowy na wniosku, o któiym mowa w §5 ust.l la-ótltą notadcę

lub bezpośrednio na dfuku zamówienia/zlecenia/umowie wszystkie istotne elementy będące

przedmiotem rozmowy z wykonawcą podając także jego nazwę,

4. W przypadku rozpoznania cenowego w formie pisemnej ptacownik merytorycznie

odpowiedzialny przesyła do wykonawcy zapros2enie do złożenia oferty, a po otrzymaniu od

wykonawcy oferty występuje do Kierownika Zamawiającego z pisemnym

zamówieniem/zleceniem/utnową,

5. Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia publicznego, wraz 2 pisemnym

zamówieniem/zleceniem/umową oraiz ottzymanyml ofertami (jeżeli dotyczy) stanowią

podstawę do wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego na udzielenie zamówienia.



Regulamin Ptzedsifbiotstwa Usług Komunnlnych sp, z o.o, w Gryfinie

do zamówień, których wartość nie ptzelcracza wyrażonej równowattości Iwoty 30 000 euro

6. Po \vyrażeniu zgody przez Kierownika Zamawiającego pracownik merytoiycznie

odpowiedzialny kieruje pisemne zatnówienie/zlecenie/umowę do wykonawcy, która zawiera

co najmniej dane wykonawcy wraz z jego adresem, przedmiot, ilość, cenę netto (stawkę VAT)

za całość pjsedmiotu zamówienia, termin wykonania i warunki płatności.

Postępowania powyżej 7 000 euro do 30 000 euto

§6
l. Procedutę udzielenia zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej powyżej 7 000 euto

do 30 000 euro netto, rozpoczyna złożenie przez pracownika meiytoiycznie

odpowiedziabiego w komórce NZP wniosku do Kierownika Zamawiającego o \vyrażenie

zgody na realizację zamówienia publicznego o wattości szacunkowej powyżej 7 000 euro

do 30 000 euro netto , zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr l do procedury.

2. Po zaakceptowaniu wniosku i udzieleniu zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia

zamówienia publicznego Kierownik Zamawiającego zarządzeniem powołuje Komisję

w składzie co najmniej trzy osobowym.

3. W skład Komisji wchodzą:
l) Przewodniczący - Kierownik działu - w przypadku nieobecności osoba zastępująca

2) Sekretarz — osoba meiytorycznie odpowiedziakia za realizację zamówienia

3) Członek - pracownik komórki zamówień i przetargów (N2P)

4. Zadania i obowiązki Komisji;
l) Przewodniczący - sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania,

2) Sekretarz - przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego w tym sporządza całą. dokumentację w postępowaniu,

3) Członek - sprawuje nadzór nad zgodnością przebiegu postępowania z niniejszym

regulatninem.

5. Sekretarz Komisji przygotowuje i przesyła do minimum 2 wykonawców zaproszenie do

złożenia oferty zawierające istotne eletnent)r realizacji dostawy/usługi/roboty budowlanej.

6. Zaproszenie do złożenisi oferty może mieć postać dokumentu przesłanego w formie

pisemnej za pomocą poczty, faksu lub drogą elektroniczną.

7, Dowód przesłania do wykonawców zsipiroszenia do złożenia oferty stanowi część

dokumentacji z przeprowadzonego postępowania.

8. Po otfzymaniu od co najmniej jednego z dwóch zaproszonych \vykonawców oferty, sekretarz

sporządza dokumentację z przeprowadzonego postępowania, zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik nr 2 do procedury i występuje do Kieiownika Zamawiającego

o zatwierdzenie wyboi-u najkorzystniejszej oferty.

9. Wniosek, o któiym toowa w § 6 ust. l wraz z zaproszeniem do złożenia oferty, formularzami

ofert wykonawców oraz dokumentacją z przeptowadzonego rozpoznania cenowego stanowi

podstawę do \vyi:ażerda zgody przez Kierownika Zamawiającego na udzielenie zamówienia

publicznego,

10. WszeUde wniosła, zaproszenia, formulaize ofert oraz pozostałą dokumentację

z postępowania w celu zatwierdzenia przez Kierowiuka Zamawiającego przedkłada Komisja.



Regulamin PtZedsifbiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryflnle
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§7
l. Do podpisywania zamówień/zleceń/umów stosuje się procedmy wewnętrzne obowiązujące

u Zamawiającego.

2. Do umów zawieranych w sprawach o udzielenie zarnówlenia, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosuje się odpowiednio ptzepisy
Kodeksu cywUnego,

3. Postanowienia mniejszego iregulaminu stosuje się odpowiednio do zleceń zewnętrznych,

których wartość szacunkowa na dostawy/usługi/i:oboty budowlane olueślona jest na etapie

sporządzania kosztoiysu.

§8
l. W wyjątkowych sytuacjach nie wynikających z przyczyn leżących po sttonie Zamawiającego,

których nie mógł on przewidzieć np. awaria, szkoda w majątku zamawiającego
spowodowana, siłą wyższą lub z innych nieprzewidy\valnych przyczyn, do zamówień

publicznych, których wartość przektacza \vyrażoną w złotych równowartość kwoty 7000
euro ale nie przekracza 30 000 eufo netto dopuszcza się zastosowanie zasad olueślonych

w § 5 niniejszej ptoceduiy.
2, W przypadku udzielania zamówienia na sukcesywne dosta\vy /świadczenie usług/ realizację

robót budowlanych, których wattosć przelaacza wyrażoną w złotych równowartość kwoty

7000 euro ale nie przekracza 30 000 eui;o netto dopuszcza się zastosowanie zasad

określonych w § 5 niniejszej proceduty.

§9
Regulflłnin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014r,



Załącznik nr l do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Nazwa działu (wnioskującego)..
Data wpływu wniosku (wypełnia komórka NZP).................................. ..„.„ ,..„.„.....

Numer sprawy (wypełnia komórka NZP) ....

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego / na przygotowanie i przeprowadzenie
procedury o udzielenie zamówienia publicznego' o wartości szacunkowej (netto):

l) powyżej 2500 euro do 7 000 eurcT
2) powyżej 7 000 euro do 30 000 euro'

l. Rodzaj zamówienia:
l) dostawa, usługa, robota budowlana

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

2. Termin realizacji zamówienia:

3, Szacunkowa wartość zamówienia :
Wartość netto: ..„,„.,,„,.,.,.,......„„..,,,,...,.....,....„.,..,....,...,....„..........,..............zł

Wartość w euro .,,,,,....,.....,,. (kurs euro w zamówieniach;.,........,...,...)

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ...
Osoba dokonująca ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia;

4. Imię i nazwisko pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia:

(podpis pracownika merytorycznie odpowiedzialnego)

Sporządził;

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody'
na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie
art, 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Kierownik zamawiającego

niepotrzebne skreślić



Nr sprawy..,./......

Zaproszenie do złożenia oferty na „.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Pieczęć zamawiającego

PROTOKÓŁ PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

dotyczącym rozpoznania cenowego w zamówieniu, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

l, Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Adres:
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino

REGON: 811195875 NIP: 858-000-74-76
Telefon 091/4163051 faks 091/4163051
e-mail; sekretariat@puk.gryfino.pl

2. Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę ,.,.......,.........„..., zł, co stanowi równowartość

euro
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ,.,,..„.,............,.,,,,..„r, na podstawie:'

l. średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia,
2, analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 m-cy,
3. wysokości wydatków planowanych na danych cel,
4. kosztorysu inwestorskiego,
5. inne ,„.,.........„,..„....,.,.,...„....„....... (podać jakie)

Ustalenia wartości zamówienia dokonał;

firnie i nazwisko pracownika)

3. Wykaz Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty:
l.

2.

3.

4.



Nr sprawy,.../......

Zaproszenie do złożenia oferty na „.

4.

5.

6.

7.

s.

5. .,.......................,,.........„...........,..............„............,.,..„....„....,.........,.......,..........„:.

Termin składania ofert

l. Termin składania ofert upłynął w dniu .......... o godz.

2. Do upływu terminu składania ofert złożono ,,.... oferty. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli
oferty:

l.„

2...,,...,,,,......,....,..,.,,.,,...,,..,.,................,..,.........,,...,,..,.,,.,......,.,.........,..........,......^

3.

4.

5...........,.....,,........,,,..................,,....,....,,.,.......,.............,,..........,....,..........,...,...^

Wybór oferty:
A/ wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:
Mr
Mazwa firmy ....,,.,..,.......,.,.....,„,...,..,,........„,..,.......„

Siedziba firmy (adres)

JZASADNIENIE WYBORU :

Jnieważnienie postępowania;
L, Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu ..,....,...............;,,,...„.. ,

j, przed upływem terminu składania ofert/po upływie terminu składania ofert*
>. Powód unieważnienia:

Zatwierdzenie wyniku postępowania
•race komisji przetargowej zakończyły się w dniu.,,

mię i nazwisko
mię l nazwisko
mię i nazwisko

(podpisy członków komisji)

'race komisji przetargowej oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
ałączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego / osoba upoważniona
irzez kierownika zamawiającego*.

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

iformacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

imowę zawarto w dniu .„..-,.....-.

* - niepotrzebne skreślić


