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UCHWAŁANR 32117

Z AF{Z ĄDU ZW| ĄZKU KOMUN ALNE G O BIEBRZA

zdńa24maja2017 roku

w sprawie za§ad udzielania zamówień publicznych wspólfinansowanych ze środków

pochodzących z Programu operaryjnegó Infrastiuktura i Środowisko, których wańość

nie przekracza równowartości krvoĘ 30 000 euro

DziaŁając na podstawie § 20 pkt 3 Statutu lwiązku Komunalnego Biebrza

(ogłoszonego; Dzienniku Urzędovrym Wojewódńwapodlaskiego z dnia 26 listopada200l

.o[,, Nr 59, poz. Il!3, z dnia Ij lutego 20ltr. Nr 49 , PoZ. 624, z dnia 16 malca ż0I2 r, poz,

92ż, , dniaż4 maja źu6 t., poz. zito1 w rwiązku z art..73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminn}m (Dz. IJ. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz,_^I948, z ż0I7 r,

poz. 730), art. 44 ust. i ustawy i dn u 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz, U,

; 2016 r|. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z ż017 r. poz. |91, poz. 659, oruz art. 4 pkt 8

ustawy z dnia19 stycznia}}}4 t:. - P.u*o zamówieńpublicznYch (Dz. IJ. z20I5 t. PoZ,2164;

z 20t6 t. poz. 83I, poz. 996, poz. |020, poz. 1250, poz. 1265, poz, 1579, poz, 1920 i poz,

2260 orazz20l7 r. poz.933) uchwala się, co następuje:

§ 1. uchwałę stosuje się do udzielenia przęz zwtryek komunalny Biebrza, zwany dalej

;Z*iąrki"^,,, zamdwień na dostawy, usługi i roboty budowlane, współfinansowane ze

środków pochodząc ych z programu 
-operacljnego 

Inirastruktura i środowisko, których

wartość nie ptzeWaĆza wyrazoiej w złotych iównowartości kwoty 30 000 euro, nazywanych

dalej "zamówieniami".

§ 2. 1. podstawą do ustalania wartości zamówienia jest kurs złotego w stosunku do ęuro

ivynikający z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Średniego kursu z}otego

w stosuŃu do euro stńowiącego podstaw ę pizeliczenia wartości zamówień publicznych,

2. Wartośó zamówienia ustaia się-zgodnie- Ź przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t, _

Prawo Zamówięh Publicznych.

§ 3. Zamówiefinależy dokonywać zzachowaniem zasad:

1) celowości, oszczędności i gospodamości;

2j terminowości i efektywności realizacj i zadań Związkl;
3) jawności;
4) uczciwej konkurencji.
5) równego tfaktowania wykonawców

§ 4. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi pracownik, z którego zakresem

iealizowńych zadańŻamówienie jest związane,bądźtez inny pracownik wyznaczony przez

Przewo dnic zące go Zar ządtl Związl<tl

§ 5. 1. Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówiefi o wartości od20 tys, PLN

netto do 50 tys. pLN netto wŁącznie, tj. bę; podutt 
" 

od towarów i usług (VAT), Rozeznanie

rynku ma na celu potwi erdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana zostńa

wykonana po cenie nie wyższej niż cena ryŃowa,
2. Do udokum.nŃurriu, zęźamówienió zostało wykonane po cenie nie vłyższej niż cena

ryŃowa, niezbędny jest:

,il- Óari* ,ipyuiiiofertowego zarrięszczonego na stronie internetowej Związku, lub innej

stronie intemetowej, wskazanĘ przez IŻ PO w wytycznych, do umieszczania zapytait

ofertowych - wraz z otrzymanymi ofertami;

lub



b) potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej ttzech potencjalnych
wykonawców danego zamówienia, o ile na rynku istnieje co najmniej ttzech potencjalnych
wykonawców danego zamówieni a, wTaz z otrzymarlymi ofertami.
d) wydruki stron internetowych z opisem towarrr/usługi i cenie lub wydruki mejli z informacją
na temat ceny za określony towar/usługę, albo inny dokument (z wyłączeniem notatki z
ustaleń telefonicznych) - w przypadku, gdy w wyniku upublicznietia zapytartia ofertowego
lub skierowaniazapytańa do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert.
3. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys,PLN netto zawarcie
pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystatczĄącym jest
potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument
księgowy o równowaznej wartości dowodowej.

§ 6. 1. W przypadku zamówień o wartości równej lub nizszej niż kwota określona w art. 4
pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto Ę. bez podatku od towarów i
usług (VAT), udzielenie zamówienia następuje zgodnie zzasadąkonkurencyjności.
2. Zasadę koŃurencyjności uznaj e się za spełnioną, jeżeli postepowanie o udzielenie
zamówienia przeprowadzone jest nazasńach i w trybach określonych w Pzp.
3. Do opisu przedmiofu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zalnóńeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 219512002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zanowięń.
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo.
S.Osoby wykonujące czynności zvłiązane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące
ldztał w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy zŁożyli oferty. Osoby te powinny byó bezstronne i obiektywne.

§ 7. W celu spełnienia zasńy konkurencyjności, należy:
a) upublicznić zapytanie ofertowe popruez umieszczenie zapytaria w bazie

konkurencyjności, wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju.
b) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postepowania o udzielenie

zamówienia w ramach projektu.

§ 8. Zapytanie ofeńowe powinno zawieraćz
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu ich spełnienia, ptzy czym

stawianie warunków udzińu nie j est obowiązkowe.
kryteria oceny oferty,
informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty,
opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,

termin składania ofert( niemniej niż7 dni od daty upublicznieniazapytania ofertowego
w przypadku dostawi usług i 14 dni w przypadku robót budowlanych),
termin rcalizacji umowy,
określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania, o ile przewiduje się taką mozliwość,

D informację o mozliwości składania ofert częściowych, o ile przewiduje się taką

mozliwość,

§ 9. Zamówień o wartości do 20 tys. PLN udzie|a się na podstawie rozęznania cenowego
dokonanego ustnie zuwzględnieniem zapisów § 3.

§ 10. Zamawiający może odwołaó postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem
terminu do składania ofert bez podaniaptzyczyny.

c)
d)

e)
f)

g)
h)



§ 11. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienią jeżeli:

l) powstaną okoliczności wymagaj ące zmiany opisu przedmiotu zamówienią
ż) cena naji<orzystniejszej oferty lub oferta z tnjńższą ceną przewyższa kwotę, którą

zamavłiającyzarrtierzaprzeznaczyónasfi nansowaniezamówienia,
3) wystąpiła isiotna zmiana okoliczności powoduj ąca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówieni a nie LeĘ w interesie publicznym,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającązawatcie wa:żnej umowY.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.

Zastęp ca Przewodnicz ącego Zarądu Przewodniczący Zarądu

Członek Zarądu

Wojciech Walulik

JokaK


