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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Niedrzwica Duża Nr 33/2014 z dnia 27.06.2014 r. 

 

- tekst ujednolicony –  

 

Zarządzenie Nr 33/2014 

Wójta Gminy Niedrzwica Duża 

z dnia 27.06.2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Niedrzwica 

Duża, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro 

netto lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, 

poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto lub 

zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2 

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 08.03.2012 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 14 000,00 euro netto w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża 

    

 §3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1  Do Zarządzenia Wójta Gminy Niedrzwica Duża Nr 33/2014 z dnia 27.06.2014 r. 

 

REGULAMIN 

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY NIEDRZWCA DUŻA, 

KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000,00 EURO NETTO LUB ZAMÓWIEŃ, DLA 

KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

§ 1 

Wprowadza się regulamin określający zasady i tryb udzielania zamówień na roboty budowlane, 

dostawy i usługi, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w roku budżetowym kwoty 30 000 

euro netto (ustalona zgodnie z przepisami art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub 

zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówień, o których 

mowa powyżej dokonuje się na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem. 

   

      § 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a) kierownik zamawiającego: osoba, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem, lub 

umową jest uprawniona do zarządzania Zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników 

ustanowionych przez kierownika Zamawiającego. 

b) kierowniku Referatu: osoba, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem jest 

uprawniona do zarządzania referatem w urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, z wyłączeniem 

pełnomocników ustanowionych przez kierownika Zamawiającego. 

c) przetarg – rozumie się przez to procedurę zmierzającą do zawarcia umowy na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

d) regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro, stosowany w Urzędzie Gminy 

Niedrzwica Duża, lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień 

publicznych 

e) wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia na podstawie Regulaminu, 

f) wartość zamówienia netto – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. 

g) Zamawiający – Gmina Niedrzwica Duża lub Urząd Gminy Niedrzwica Duża 
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       § 3 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do  udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża. 

2. Odpowiedzialność za poprawność formalną i merytoryczną udzielonych zamówień oraz zgodność 

zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego z budżetem i potrzebami Zamawiającego 

ponoszą kierownicy referatów.  

3. Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie procedury o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązani są udzielać zamówień publicznych zgodnie z art. 44 

ustawy o finansach publicznych oraz z należytą starannością, a także obiektywnie i bezstronnie. 

4. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia oraz udzielenie zamówienia, powinno być 

dokonywane w sposób celowy, oszczędny i gospodarny z zachowaniem zasady należytej 

staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów. 

5. Postępowanie przetargowe prowadzone w ramach niniejszego regulaminu jest jawne. 

Zamawiający ma obowiązek udostępnić dokumentację przetargową wszystkim zainteresowanym 

z wyłączeniem części oferty Wykonawcy lub umowy z Wykonawcą zawierającej tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

6. Kierownik referatu, w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w ustawie 

Prawo zamówień publicznych,  dotyczącego udzielonych zamówień publicznych poniżej  kwoty 

30 tyś. euro, zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia rejestru udzielonych zamówień poniżej 

30 tyś euro oraz do jego przekazania samodzielnemu stanowisku pracy do spraw zamówień 

publicznych. 

7. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w szczególności dotyczących ceny, 

warunków i terminu, w celu uzyskania najkorzystniejszych efektów. 

8. Kierownik Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na odstąpienie od 

wymogów stosowania procedur określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności, gdy: 

a)  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektów 

finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskie i innych 

międzynarodowych funduszy niepodlegających zwrotowi – w postępowaniach tych, gdy 

warunki przyznania pomocy, zawarte w  umowie lub decyzji finansowej oraz wytycznych 

wydanych przez Instytucję Zarządzającą/Finansującą uregulowane są w sposób odmienny niż 

w przepisach niniejszego Regulaminu, zapisy z dokumentów tych należy traktować jako 

nadrzędne w stosunku do Regulaminu i stosować odpowiednio; 

b) istnieje potrzeba udzielenia specjalistycznego zamówienia; 

c) istnieje potrzeba udzielenia zamówienia, o bardzo krótkim terminie realizacji; 

d) istnieje potrzeba udzielenia zamówienia ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn 

leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia 

zamówienia 

e) istnieje potrzeba udzielenia zamówienia, które objęte jest monopolem 
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f) istnieje potrzeba usunięcia awarii 

g) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących 

powodów: 

- występuje brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze 

- przedmiot zamówienia jest objęty ochrona praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej. 

h)  ze względu na ścisłe powiązanie funkcjonalne, przestrzenne, techniczne wykonywanie zadania przez 

dwóch wykonawców w tym samym czasie byłoby nie możliwe 

 

§ 4 

Niniejszy regulamin przewiduje udzielanie zamówień publicznych w ramach następujących procedur: 

a) Procedura udzielania zamówienia do 30 000,00 PLN netto; 

b) Procedura udzielania zamówienia powyżej 30 000,00 PLN netto do 50 000,00 PLN netto; 

c) Procedura udzielania zamówienia powyżej 50 000,00  PLN netto do 80 000,00 PLN netto; 

d) Procedura udzielania zamówienia powyżej 80 000,00 PLN netto do 30 000,00 EURO netto oraz 

udzielania zamówień powyżej 30 000,00 EURO netto, do których nie stosuje się ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

e) Procedura udzielania zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków 

zewnętrznych. 

§ 5 

Procedura udzielania zamówienia do 30 000,00  PLN netto 

1. Udzielając zamówienia do 30 000,00 PLN należy dokonać rozeznania cenowego pod względem 

finansowymi i gospodarczym. 

2. Udzielając zamówienia do 30 000,00 PLN nie ma obowiązku zawierania z Wykonawcą umowy, 

wystarczającym dokumentem jest faktura albo rachunek. 

3. Nie ma obowiązku udokumentowania przebiegu rozeznania cenowego i udzielenia zamówienia. 

 

§ 6 

Procedura udzielania zamówienia powyżej 30 000,00  PLN netto do 50 000,00 PLN netto 

1. Procedurę udzielania zamówienia powyżej 30 000,00 PLN do 50 000,00 PLN przeprowadzają 

poszczególne referaty Urzędu Gminy Niedrzwica Duża.  

2. Kierownik referatu może wyznaczyć osobę spośród podległych mu pracowników do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Procedurę udzielenia zamówienia przeprowadza się wysyłając pisemnie, faksem lub e-mailem, do 

co najmniej trzech wykonawców zapytanie ofertowe - wymogu powyższego nie stosuje się kiedy 

z przyczyn obiektywnych dane zamówienie może zrealizować tylko jeden Wykonawca. 

4. Zamówienia można udzielić w sytuacji, gdy wpłynie oferta tylko od jednego Wykonawcy lub gdy 

na rynku działa tylko jeden Wykonawca który może zrealizować zamówienie. 
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5. Z procedury udzielenia zamówienia sporządza się protokół (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu). 

6. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie, na piśmie, umowy z wybranym wykonawcą. 

7. Dokumentacja przetargowa znajduje się w referacie, który przeprowadził postępowanie 

przetargowe. 

za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, sformułowanie wymagań stawianych 

wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu, oszacowanie wartości zamówienia oraz wybór 

kryteriów oceny ofert odpowiada Kierownik referatu, 

  § 7 

Procedura udzielania zamówienia powyżej 50 000,00 PLN netto do 80 000,00 PLN netto 

1. Procedurę udzielenia zamówienia rozpoczyna zaakceptowany przez Kierownika Zamawiającego 

wniosek Kierownika referatu o przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia. Kierownik 

referatu zaakceptowany wniosek przekazuje Samodzielnemu Stanowisku do spraw Zamówień 

Publicznych. 

Wzór wniosku o przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia publicznego stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, sformułowanie wymagań stawianych 

wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu, oszacowanie wartości zamówienia oraz wybór 

kryteriów oceny ofert odpowiada Kierownik referatu. 

3. Procedurę udzielenia zamówienia przeprowadza się wysyłając pisemnie, faksem lub e-mailem, do 

co najmniej trzech wykonawców zapytanie ofertowe - wymogu powyższego nie stosuje się kiedy 

dane zamówienie może zrealizować tylko jeden Wykonawca. 

4. Zamówienia można udzielić w sytuacji, gdy wpłynie oferta tylko od jednego Wykonawcy lub gdy 

na rynku działa tylko jeden Wykonawca który może zrealizować zamówienie. 

5. Z procedury udzielenia zamówienia sporządza się protokół (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu). 

6. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie, na piśmie, umowy z wybranym wykonawcą. 

7. Dokumentacja przetargowa znajduje się na Stanowisku do spraw Zamówień Publicznych. 

§ 8 

Procedura udzielania zamówienia powyżej 80 000,00 PLN netto do 30 000,00 euro netto oraz 

udzielania zamówień powyżej 30 000,00 EURO netto, do których nie stosuje się ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

1. Procedurę udzielenia zamówienia rozpoczyna zaakceptowany przez Kierownika Zamawiającego 

wniosek Kierownika referatu o przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia. Kierownik 

referatu zaakceptowany wniosek przekazuje Samodzielnemu Stanowisku do spraw Zamówień 

Publicznych. 
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Wzór wniosku o przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia publicznego stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, sformułowanie wymagań stawianych 

wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu, oszacowanie wartości zamówienia oraz wybór 

kryteriów oceny ofert odpowiada Kierownik referatu. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego, dodatkowo 

można wysłać treść ogłoszenia (zapytanie ofertowe) do wybranych wykonawców (co najmniej 

trzech). 

4. Zamawiający może dokonać wyboru wykonawcy nawet w sytuacji gdy wpłynie do niego jedna 

oferta. 

5. Zamówienia udziela się w formie umowy sporządzonej na piśmie. 

6. Informację o udzieleniu zamówienia umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Z procedury udzielenia zamówienia sporządza się  protokół (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu).  

Zamawiający zobowiązany jest do udokumentowania przekazania Wykonawcom treści zapytania 

ofertowego albo umieszczenia ogłoszenie o zamówieniu i informacji o udzieleniu zamówienia 

albo o zamknięciu przetargu bez dokonana wyboru na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. Dokumentacja przetargowa znajduje się na Stanowisku do spraw Zamówień Publicznych. 

 

§ 9 

Procedura udzielania zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków 

zewnętrznych 

1. Procedurę udzielenia zamówienia rozpoczyna zaakceptowany przez Kierownika Zamawiającego 

wniosek Kierownika referatu o przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia. Kierownik 

referatu zaakceptowany wniosek przekazuje Samodzielnemu Stanowisku do spraw Zamówień 

Publicznych. 

Wzór wniosku o przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia publicznego stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, sformułowanie wymagań stawianych 

wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu, oszacowanie wartości zamówienia oraz wybór 

kryteriów oceny ofert odpowiada Kierownik referatu. 

3. Do udzielania zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków zewnętrznych 

(m.in. środków pochodzących z UE, WFOŚiGW, programów rządowych itp.), należy w 

pierwszej kolejności stosować wytyczne zawarte w szczególności w umowie o dofinansowanie 

lub innych dokumentach wydanych przez Instytucję Zarządzającą lub właściwe organy UE. W 

przypadku gdy w/w dokumenty nie określają procedury zgodnie, z która należy udzielić 

zamówienia, należy stosować procedurę, o której mowa poniżej. 
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4. Ogłoszenie o zamówieniu umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego, dodatkowo 

można wysłać treść ogłoszenia (zapytanie ofertowe) do wybranych wykonawców (co najmniej 

trzech). 

5. Zamawiający może dokonać wyboru wykonawcy nawet w sytuacji gdy wpłynie do niego jedna 

oferta. 

6. Zamówienia udziela się w formie umowy sporządzonej na piśmie. 

7. Informację o udzieleniu zamówienia umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. Z przeprowadzonego posterowania przetargowego sporządza się  protokół (załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu).  

Zamawiający zobowiązany jest do udokumentowania przekazania Wykonawcom treści zapytania 

ofertowego albo umieszczenia ogłoszenie o zamówieniu i informacji o udzieleniu zamówienia 

albo o zamknięciu przetargu bez dokonana wyboru na stronie internetowej Zamawiającego. 

9. Dokumentacja przetargowa znajduje się w odpowiednim referacie realizującym projekt 

finansowany lub współfinansowany ze środków zewnętrznych. 

10. Do zamówień publicznych, o których mowa w ust.1, których wartość szacunkowa nie przekracza 

kwoty 30 000,00 zł netto nie stosuje się niniejszego regulaminu, w takiej sytuacji postępowanie 

przeprowadza pracownik właściwego referatu, który zobowiązany jest do należytego rozeznania 

rynku pod względem finansowym i gospodarczym, oraz do sporządzenia protokołu 

z przeprowadzenia rozeznania rynku i udzielenia zamówienia. 

 

§ 10 

1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące, przed dniem wszczęcia 

odpowiedniej procedury w celu udzielenia zamówienia zgodnie z przepisami art. 32 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości wydatków 

określa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 

Ustawy Pzp. 

3. Udzielanie zamówień poniżej 30 000,00 Euro nie może naruszać zakazu dzielenia zamówienia w 

celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 

Kierownik zamawiającego może powołać zarządzeniem komisje przetargową w celu przygotowania i 

przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia. Komisja musi składać się co najmniej z dwóch 

osób. 

§ 12 

1. Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia określa się kryteria na podstawie, których 

zostanie dokonany wybór najkorzystniejszej oferty. 
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2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia. 

3.  Kryteria oceny ofert ustala się zgodnie z zasadami: 

a)obiektywizmu 

b) nieograniczania konkurencji 

c)  biorąc pod uwagę, zasadę wydatkowania środków pieniężnych w sposób celowy i oszczędny,  

4. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.  

       

      § 13 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej (nie dotyczy procedury udzielania zamówień, 

których mowa w § 5 niniejszego regulaminu). Zamawiający dopuszcza również możliwość 

złożenia oferty za pomocą: poczty elektronicznej (Zamawiający nie wymaga aby oferta była 

zabezpieczona bezpiecznym podpisem elektronicznym) lub fax-em. W przypadku złożenia oferty 

za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przesłać – w formie 

scanu treść oferty wraz z załącznikami opatrzoną podpisem osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku złożenia oferty 

za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej, przed podpisaniem umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oryginał oferty wraz z podpisem osoby umocowanej do złożenia oferty w 

imieniu Wykonawcy. 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej zobowiązany jest ją podpisać – brak podpisu 

skutkować będzie nie uwzględnieniem oferty przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytana ofertowego lub ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

6. Termin związania ofertą można przedłużać. 

§ 14 

W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców złożyło ofertę na tą samą kwotę albo gdy oferta 

dwóch lub więcej Wykonawców otrzymała tą sama ilość punktów w sytuacji gdy cena nie była 

jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, Wykonawców zaprasza się do negocjacji 

zaoferowanej ceny lub ceny i innych kryteriów - zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył 

najtańszą ofertę lub przedstawiał najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. 

 

§ 15 
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1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości nie większej niż 

15% wartości zamówienia netto.  

2. Wadium może być wniesione w formach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa wraz ofertą. 

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

9. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium do określonego przez Zamawiającego terminu jego oferta 

nie będzie podlegała rozpoznaniu i nie będzie brama pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

   § 16 

1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej "zabezpieczeniem". 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się na zasadach i w formach określonych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje po upływie terminu rękojmi. 

 

§ 17 

Umowę zawiera się na czas oznaczony.  

 

§ 18 
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1. W przypadku gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający po wezwaniu do zawarcia umowy może odstąpić od podpisania umowy z 

tym Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia odebrania przez Wykonawcę tego wezwania i zawrzeć 

umowę z wykonawcą, który złożył drugą co do korzystności ofertę lub unieważnić postępowanie 

i przeprowadzić nowe.  

2. Uchylaniem się od zawarcia umowy jest w szczególności: niezawarcie umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy najpóźniej do momentu podpisania umowy, nie przedłożenie przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów najpóźniej do momentu podpisania umowy. 

 

§ 19 

Należy unikać kierowania zapytań ofertowych do wykonawców, którzy wcześniej wykonali 

zamówienie z nienależytą starannością, tj. w szczególności: 

a) nie wykonali zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po ich stronie 

b) dostarczony towar lub wykonana usługa zawierały błędy lub wady 

c) nie wywiązali się z warunków gwarancji lub rękojmi, 

d) wykonana usługa obarczona była wadą powodującą konieczność poniesienia dodatkowych 

nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego. 

 

§ 20 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu do upływu terminu 

składania ofert. 

 

§ 21 

1. Zamawiający w toku oceny ofert może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty i dokumentów.  

2. W przypadku gdy wykonawca uchyla się od udzielenia odpowiedzi, o których mowa w ust.2, 

jego oferta nie będzie podlegała rozpoznaniu i nie będzie brama pod uwagę przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

3. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków zabezpieczonych na 

realizację zamówienia, lub gdy przemawia za tym interes Zamawiającego, prowadzący postępowanie może 

przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę mające na celu 

obniżenie wartości zamówienia. 

§ 22 

1. Do zawartej umowy w wyniku udzielenia zamówienia można zawrzeć aneks zwiększający zakres 

przedmiotu umowy, polegający w szczególności na: 

a) powtórzeniu całego lub części przedmiotu umowy lub  
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b) rozszerzeniu przedmiotu umowy o prace/dostawy/usługi, których Zamawiający nie 

przewidział w momencie udzielania zamówienia podstawowego. 

2. Wartość umowy podstawowej wraz z aneksem (aneksami), o którym mowa w ust.1, nie może 

przekroczyć kwoty 30.000 euro netto. 

3. Wartość aneksu (aneksów) oszacowana będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie 

na podstawie której zawarto umowę podstawową – w przypadku braku cen jednostkowych.  

wartość aneksu zostanie ustalona na podstawie analizy cen rynkowych i negocjacji z 

Wykonawcą. 

§ 23 

1. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 

niniejszego regulaminu. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu oraz, że akceptuje jego warunki. 

§ 24 

W przypadku uzasadnionej potrzeby zamawiającego można odstąpić od trybu udzielenia zamówienia 

określonego w niniejszym regulaminie na rzecz innych trybów określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§25 

Zamawiający może nie dokonać oceny złożonej przez Wykonawcę oferty tj. nie uwzględnić oferty przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty w przypadku gdy została złożona przez Wykonawcę, który realizował lub realizuje na 

rzecz gminy jakiekolwiek zamówienie i został obciążony karami umownymi lub nastąpiło odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
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Załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża 

Znak sprawy:…………………………        

       …………………………………………….. 

         (miejscowość, data) 

………………………………………………………………………….. 

(wnioskodawca- komórka organizacyjna(referat)) 

WNIOSEK 

o przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: dot.  …………………………………..……………………………. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia: 

Wartość netto  ………………….. zł. 

Wartość brutto  …………………. zł 

Wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi …………………. euro. 

Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy Pzp.  wynosi 

…………………………………… zł  

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ………………….r. 

Na podstawie: Cen rynkowych, Analizy wydatków z ubiegłego roku, Kosztorysu inwestorskiego 

Inne:………………………………………………………………………………………………… 

3. Termin realizacji zamówienia: do ……………… r. 

4. Nazwa i adres potencjalnych wykonawców zamówienia, do których należy skierować zapytanie 

ofertowe: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3………………………………………………..… 

5. Proponowana osoba (osoby)  na członka komisji przetargowej odpowiedzialna za sprawy 

związane z przedmiotem zamówienia: ………………………………………………………….…. 

6. Propozycje zapisów w umowie………………………………………………...…………….…….. 

7. Inne uwagi:……………………………………………………………………………………..…... 

 

Kierownik Referatu:      Zatwierdzam Kierownik Zamawiającego: 

…………………………   ………………………………………………….. 

         (Wójt Gminy) 
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Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża 

 

………………(znak sprawy) 

PROTOKÓŁ  

z udzielenia zamówienia publicznego 

dotyczy: ………………………………………..………………………………………………………… 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: dotyczy: ……………………………………………………………. 

2. Wartość zamówienia oszacowano w ………………… r. Na kwotę ……………… zł netto (co 

stanowi: …………………. euro) na podstawie: cen rynkowych, analizy wydatków z lat 

poprzednich…………………………………………………………………………………………. 

3. W postępowaniu powołano komisje przetargową w skaldzie: …………………………………….. 

4. W dniu ………………. treść zapytania ofertowego wysłano do następujących wykonawców: 

a) ……………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty): 

…………………………. cena zaoferowana przez wykonawcę: ………………. zł brutto 

(słownie: …………………………………………...…….  złotych …………………………./100). 

6. W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostało Wykonawcy: 

………………………………cena zaoferowana przez wykonawcę: ………………. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………...………. złotych ……………..…100). 

7. Uzasadnienie wyboru: ………………………………………………………………………….….. 

8. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano dniu: w dniu …………………………….…….. ….r.  

 

 

 

Prowadzący postępowanie:       Zatwierdzam: 

…………………………   ………………………………………………….. 

         (Wójt Gminy) 

 

 

 

 


