
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 42/2018  Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 

z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zamówień publicznych  

 

 

 

  

Regulamin udzielania zamówień publicznych (nieprzekraczających i powyżej 30 tys. euro)  w 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 

 

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015.2164 ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm. ) oraz aktami wykonawczymi wydanymi 

na podstawie wymienionych przepisów. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w w ramach udzielenia 

zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy tj. których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

§ 1 

Definicje 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015.2164 ze zm.); 

2) Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć dyrektora ZOZ lub osobę upoważnioną  

do wykonywania czynności przewidzianych w ustawie dla kierownika zamawiającego; 

3) SIWZ– należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia; 

4) Wartości szacunkowej zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT) ustalone z należytą 

starannością; 

5) Wartości przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotu zamówienia - należy przez to rozumieć 

całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, z podatkiem od towarów i usług (VAT) ustalone  

z należytą starannością; 

6) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej, a także 

pracowników na samodzielnych stanowiskach bądź wyznaczoną osobę do realizacji zadania, z 

którym związane jest zamówienie; 

7) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego lub do której 

zamierza się skierować zamówienie; 

8) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu; 

9) Zamówieniu publicznym – należy przez to rozumieć wszystkie umowy odpłatne zawierane między 

zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

10) DZP – należy rozumieć jako Dział Zamówień Publicznych 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. W postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego uczestniczą: 

1) Dyrektor lub osoba przez Niego upoważniona; 

2) Główny księgowy; 

3) Radca prawny; 

4) Wnioskodawca; 



5) Dział Zamówień Publicznych; 

6) Inni wg potrzeb ( np. biegły, rzeczoznawca) 

2. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

jest powoływana komisja przetargowa.  

3. Kierownicy komórek organizacyjnych dysponujący środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym  

i inwestycyjnym ZOZ w Oświęcimiu składają wnioski o uruchomienie postępowania w sprawie zamówienia 

publicznego, osobny wzór wniosku o uruchomienie postępowania w zależności od źródeł finansowania:  

a. Wniosek zamówień dokonywanych na podstawie planu finansowego 

b. Wniosek zamówień dokonywanych na podstawie planu inwestycyjnego. 

Wzory wniosków o uruchomienie postępowania stanowią załącznik nr 1  i 2 do niniejszego Regulaminu  

4. Zamawiający nie może w celu unikania stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dzielić 

zamówienia na części lub zaniżać jego wartość. Konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł 

być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę.(tożsamość: przedmiotu zamówienia, 

jedność w czasie - w skali ostatnich 12-tu miesięcy, tożsamość wykonawców) 

5. Środkiem trwałym, zgodnie z zakładowym planem kont, jest składnik majątku o wartości  

od 2.000,00 zł. 

6. Zakup środka trwałego musi być zgodny z planem inwestycyjnym 

7. Zakup aparatów i sprzętu medycznego jest możliwy po podjęciu uchwały Rady Społecznej  w sprawie 

zaopiniowania i zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz Dyrektora ZOZ. 

8. W załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu przedstawia się zagadnienia, jakie należy szczególnie 

rozważyć przed złożeniem wniosku o uruchomienie postępowania (w każdym trybie).  Druk należy wypełnić 

na etapie przygotowania postępowania i złożyć w DZP wraz z wnioskiem o uruchomienie postępowania 

przetargowego  

9. W przypadku realizowania zamówień z funduszy unijnych lub innych funduszy zewnętrznych,  

w których wydano wytyczne, albo  postanowienia umowne, które są bardziej restrykcyjne niż 

postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się te postanowienia. 

 

§ 3 

Zadania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Dział Zamówień Publicznych przeprowadza procedurę udzielanie zamówień publicznych oraz pełni funkcje 

kontrolne i doradcze w zakresie stosowania przepisów ustawy z zachowaniem zasad  bezstronności i 

obiektywizmu, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za: 

1) Prawidłowość przeprowadzenia postępowania w zakresie formalno-prawnym, ( w tym wg wniosków 

wynikających z orzeczeń sądownictwa krajowego i unijnego), a w szczególności: weryfikuje wniosek                            

o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie trybu 

przeprowadzenia postępowania oraz konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) Prawidłowość projektów wszelkiej dokumentacji postępowań prowadzonych do czasu ogłoszenia 

wyniku postępowania, zawarcia umowy i jej wykonywania; 

3) Weryfikacje dokumentacji przeprowadzonego postępowania w zakresie kompletności i rzetelności 

prowadzenia; 

4) Zatwierdzanie protokołów z przeprowadzonego postępowania;  

5) Dochowanie terminów przewidzianych przepisami prawa w prowadzonych postępowaniach; 

6) Informowanie Przewodniczącego Komisji przetargowej o terminach realizacji poszczególnych etapów 

prowadzonej procedury przetargowej; 

7) Prawidłowość postępowań w części dotyczącej wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

tj.; 

- dotyczy wadium – ustalenie wartości wadium, wnioskowania do działu Księgowości o dokonanie 

zwrotu wadium w terminach ustalonych przepisami prawa  



- dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – ustalenie wartości zabezpieczenia, 

sprawdzenie dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia, natomiast rozliczenie  tego zabezpieczenia 

należy do obowiązków osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego; 

8) Współpracęe z Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami; 

9) Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych wymaganej ustawą; 

10) Na odwrocie faktur wykonawców zamówień, dostarczonych przez Dział Finansowo-Księgowy do Działu 

Zamówień Publicznych wskazuje podstawę prawną zastosowanego trybu wyboru wykonawcy oraz 

obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdza informację podpisem. 

2. Kierownik Zamawiającego lub osoba przez Niego upoważniona sprawuje nadzór nad udzielaniem zamówień 

publicznych, w szczególności: 

1) Podejmuje decyzję w przedmiocie wszczęcia postępowania; 

2) Powołuje i odwołuje członków komisji przetargowej; 

3) Podejmuje decyzje w sprawie wykluczenia wykonawcy ; 

4) Podejmuje decyzję w sprawie odrzucenia oferty wykonawcy; 

5) Podejmuje decyzję w sprawie rozstrzygnięcia odwołania; 

6) Dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty; 

7) Zatwierdza dokumentację postępowania; 

8) Zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Kierownik Zamawiającego może pisemnie powierzyć wykonanie zastrzeżonych dla niego czynności 

pracownikowi zamawiającego.  

4.  Główny Księgowy: 

1) Podpisuje wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co oznacza 

potwierdzenie, że przedmiot zamówienia mieści się w planie finansowym i inwestycyjnym; 

2) Opiniuje w projektach istotnych postanowień umowy zapisy dotyczące terminów i form płatności, oraz 

inne w razie potrzeb, a w szczególności dotyczące zabezpieczenia środków finansowych w planie 

finansowym i inwestycyjnym. 

5. Radca prawny: 

1) Sprawdza pod względem prawnym  i parafuje wzór SIWZ wraz z istotnymi postanowieniami umowy  

(w tym prawidłowość naliczania kar umownych) co oznacza, między innymi, że nie zgłasza zastrzeżeń 

w zakresie zgodności istotnych postanowień umowy  z obowiązującym prawem (w tym wg. wniosków 

wynikających z orzeczeń sądownictwa krajowego i unijnego); 

2) Sprawdza pod względem prawnym i parafuje umowy poprzetargowe, które w następnej kolejności 

zostaną przedstawione do podpisu Kierownikowi Zamawiającego. 

3) Sprawdza pod względem prawnym (w tym wg  wniosków wynikających z orzeczeń sądownictwa 

krajowego i unijnego) i parafuje projekty rozstrzygnięć odwołań. 

6. Wnioskodawca: 

1) W zależności od tego czy zamówienie objęte planem finansowym czy planem inwestycyjnym 

opracowuje właściwy wniosek –na podstawie zał. nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2) Opracowuje wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  

ze Schematem uzyskania niezbędnych akceptacji przed uruchomieniem zamówienia – stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszego  Regulaminu; 

3) Ustala wartość szacunkową zamówienia zgodnie z wymogami ustawy,  

4) Przedstawia propozycję terminu realizacji zamówienia; 

5) Proponuje kryteria oceny i wyboru ofert zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 8 do 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej. 

6) Przedstawia określenie warunków udziału wykonawcy oraz dokonuje opisu przedmiotu zamówienia  

z uwzględnieniem wymaganych dokumentów i próbek wymaganych na etapie wyboru wykonawcy, z 

uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 



dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. ; 

7) Przedstawia informacje o potrzebie złożenia przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego 

przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska (w tym odpadów) przepisów BHP i  PPOŻ 

oraz związane                           z poufnością i przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z 

procedurą ZOZ/ZSZ nr III.7/5/S Procedura postępowania wykonawcy realizującego prace na 

terenie ZOZ w Oświęcimiu. 

8) Przygotowuje istotne informacje, które powinny znajdować się w treści umowy, w tym zapisy 

dotyczące naliczania kar umownych, terminów reklamacji, gabarytów i warunków dostawy, warunków 

gwarancji 

9) Przedstawia wniosek do Działu Zamówień Publicznych celem wskazanie przez niego proponowanego 

trybu postępowania, w celu wyłonienia wykonawcy; 

10) Opracowuje materiały niezbędne do sporządzenia SIWZ, a zwłaszcza opis przedmiotu zamówienia  

wraz  

z  warunkami udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami ustawy; 

11) Przedstawia wniosek Głównemu Księgowemu w celu sprawdzenia zabezpieczenia środków finansowych  

w planie finansowym i inwestycyjnym; 

12) Przekazuje wniosek do sekretariatu celem podpisania dokumentu przez Kierownika Zamawiającego                       

lub upoważnioną przez Niego osobę; 

13) Przekazuje wniosek do Działu Zamówień Publicznych celem jego realizacji;  

7. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: 

1) Współpracuje z Działem Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadania w części dotyczącej 

wyłonienia wykonawcy. 

2) Odpowiada za realizację i rozliczenie umów w sprawie zamówienia publicznego; 

3) Na odwrocie faktur wykonawców wskazuje nr postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru 

wykonawcy (dotyczy postępowań do, równych i powyżej 30 tys. Euro). 

4) Prowadzi nadzór nad realizacją umowy, w tym nad stanem jej realizacji; 

5) Po zakończeniu realizacji umowy zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 8.  Zamówienie na roboty budowlane przygotowuje z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych i sporządza 

opis przedmiotu zamówienia, dołączając do opisu przedmiotu zamówienia niezbędne dokumenty (w 

zależności od potrzeb): szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia wraz z opisem, przedmiar 

robót, dokumentację projektową, program – funkcjonalno użytkowy, specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót, wzór harmonogramu wykonywania usługi, wzór harmonogramu rzeczowo finansowego, 

rysunki techniczne, plany, szkice sytuacyjne, mapy itp. (w/w dokumenty należy sporządzić i dołączyć 

zarówno w formie papierowej oraz elektronicznej, dopuszcza się możliwość wskazania miejsca 

przechowywania dokumentacji w przypadku obszernego dokumentu) 

10. Komisja przetargowa stanowi zespół pomocniczy Kierownika Zamawiającego. 

11. Komisja przetargowa jest powoływana w postępowaniach o wartości szacunkowej równej lub 

przekraczającej wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 30 tys. Euro lub w innych uzasadnionych przypadkach.  

12. Organizację, skład,  tryb pracy oraz zakres czynności wykonywanych przez Komisję przetargową, a także 

obowiązki jej członków określa zarządzenie Dyrektora o powołaniu Komisji przetargowej oraz „Regulamin 

Pracy Komisji Przetargowej” stanowiący załącznik nr  5 do niniejszego Regulaminu. 

13. Osoby, którym powierzono czynności w postępowaniach o zamówienie publiczne  ponoszą odpowiedzialność 

za przestrzeganie zasad, form i trybów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz innych 

przepisów obowiązujących w tym względzie. 

14. Przy udzielaniu zamówień uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia są zobowiązani przestrzegać 

zasad: 



i) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, 

ii) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady 

wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz 

umożliwiający terminową realizację zadań,  

iii)  zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych 

efektów z danych nakładów. 

 

 

 

§ 4 

Procedury zamówień publicznych 

1. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie. 

2. Przed uruchomieniem postępowania przetargowego możliwym jest przeprowadzenie dialogu 

technicznego regulowanego art. 31 a-c ustawy i na podstawie Regulaminu Dialogu 

Technicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – stanowiącego załącznik nr 6 do 

niniejszego regulaminu i opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Nie można w celu uniknięcia stosowania ustawy, dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego 

wartości. Zamówień publicznych udziela się wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami 

ustawy. 

4. Każdorazowo wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje po 

zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz Głównego Księgowego w zakresie zabezpieczenia 

środków finansowych w planie finansowym lub inwestycyjnym. 

5. Po zatwierdzeniu wniosku o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przy zamówieniach, których wartość przekracza równowartość 30 tys. euro 

projekt dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania jest przedstawiany do 

zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego i występowania potrzeby 

uruchomienia następnego postępowania w tym samym przedmiocie zamówienia 

Wnioskodawca składa oświadczenie, które staje się podstawą uruchomienia kolejnego 

postępowania przetargowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

regulaminu. 

 

 

§ 5  

Ewidencja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Każdemu postępowaniu o zamówienie publiczne zostaje nadany numer postępowania. 

2. W Dziale Zamówień Publicznych prowadzone są rejestry: 

a. Zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych 30 

tys. Euro, wraz z ich realizacją – prowadzony w formie elektronicznej – system Propublico – 

istnieje możliwość sprawdzenia kto wprowadził informacje, ewidencja zawiera: nr spraw 

prowadzony narastająco, przedmiot zamówienia, wnioskodawcę, zatwierdzającego, nr CPV, 

realizacja – to jest nr faktury z dnia, przez kogo wystawiona i na jaka kwotę brutto.  

b. Zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych 

równowartości 30 tys. Euro. – prowadzony w formie tabelki w Excelu na serwerze w układzie: 

Lp., nr postępowania, kto z pracowników DZP był sekretarzem komisji przetargowej, 

przedmiot zamówienia, tryb postępowania, kwota szacunkowa, kiedy wszczęto postępowania, 

kiedy zawarto umowę, nr umowy z segregatora z umowami, nazwa wykonawcy, wartość netto 



zawartej umowy, wartość brutto, , uwagi gdzie podaje się nr pakietów, itp., miejsce 

archiwizacji dokumentacji z wyjątkiem umów, 

3. Oprócz ewidencji prowadzonej w DZP w Aptece Szpitalnej, Laboratorium Analitycznym i Laboratorium 

Mikrobiologicznym prowadzone są ewidencje zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie 

przekracza wyrażonej w złotych 30 tys. Euro i pozostaje merytorycznie związana z zakresem działań 

tych komórek organizacyjnych. 

4. Kierownik Apteki Szpitalnej, Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego przedkłada 

do DZP comiesięczne sprawozdania z ewidencji rejestru zamówień w terminie do 10 każdego miesiąca. 

5. Przynajmniej raz w roku Kierownik DZP dokonuje sprawdzenia poprawności prowadzonych ewidencji  

a o wynikach informuje Kierownika Zamawiającego lub osobę przez Niego upoważnioną. 

 

 

 

§ 6 

Procedury zamówień - art. 4 pkt 8 – o wartości nieprzekraczającej 30 tys. Euro netto 

1. Realizacja zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30 tys. Euro odbywa się z zastosowaniem niżej wymienionych procedur: 

a. na podstawie badania rynku i dokonaniu na tej podstawie wyboru wykonawcy, poprzez zebranie 

co najmniej dwóch ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę 

proponowaną przez potencjalnych wykonawców. 

b. poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do dwóch ( zamówienie o wartości od 3 

000,00 zł do 50 000,00 zł) lub trzech( zamówienie o wartości od 50 000,00 zł do 30 000,00 euro)  

potencjalnych wykonawców 

c. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego,  

 

2. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie 

najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności: 

1) jakość, 

2) funkcjonalność, 

3) parametry techniczne, 

4) aspekty środowiskowe, 

5) aspekty społeczne, 

6) aspekty innowacyjne, 

7) koszty eksploatacji, 

8) serwis, 

9) termin wykonania zamówienia, 

10) doświadczenie wykonawcy, 

11) poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy 

3. Tryb wyboru wykonawcy proponuje DZP, zatwierdza Dyrektor ZOZ lub Z-cy dyrektora, każdy  

w zakresie swoich obowiązków. 

4. Wniosek o udzielenie zamówienia sporządza wnioskodawca i ustala wartość szacunkową 

zamówienia  poprzez skierowanie zapytania cenowego do minimum dwóch lub trzech 

wykonawców, realizujących w ramach prowadzonej przez siebie działalności dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej będące przedmiotem zamówienia, w celu pozyskania ofert – 

odpowiedzi na zapytanie, które umożliwią dokonanie wyboru wykonawcy. 



5. W przypadku niemożności uzyskania dwóch bądź trzech ofert wnioskodawca sporządza 

notatkę służbową                          w treści, której wskazuje przyczynę odstąpienia od 

zebrania trzech ofert. 

6. Informacje w zapytaniu cenowym powinny w szczególności określać: 

1) Termin i miejsce składania odpowiedzi na złożone zapytanie (oferty) 

2) Przedmiot zamówienia, 

3) Opis kryteriów wyboru wykonawcy 

4) Oczekiwany termin realizacji zamówienia, 

5) Inne wymagania ze względu na przedmiot zamówienia. 

7. Gdy przedmiotem zamówienia są artykuły codziennego użytku dostępne w handlu 

detalicznym,  a wartość zamówienia w okresie 12-tu miesięcy nie przekracza kwoty 5 000 zł 

dopuszcza się wybór wykonawcy na podstawie jednej oferty (po uprzednim badaniu rynku). 

8. Realizacja zamówień następuje na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Kierownika 

Zamawiającego oraz Głównego Księgowego. 

9. W sytuacjach szczególnych takich jak np. awaria, nagła potrzeba niemożliwa wcześniej do 

przewidzenia, zdarzenia losowe i inne, realizacja zamówienia może nastąpić bez stosowania 

przewidzianych w niniejszym paragrafie działań, jednakże udzielenie takiego zamówienia musi 

być zatwierdzone zgodnie z niniejszym regulaminem, które powinno zawierać uzasadnienie 

podjętych czynności. Wniosek o jego udzielenie podlega rejestracji w Dziale Zamówień 

Publicznych. 

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz w przypadku gdy 

postanowienia niniejszego regulaminu są sprzeczne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi  

w zakresie warunków i  procedur dotyczących kwalifikowalności wydatków dla projektów 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich, a w szczególności: Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego albo z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w 

ramach pomocy technicznej POIiŚ, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 lub 

innych, stosuje się rzeczone wytyczne, o ile mają one zastosowanie. 

11. Przy udzielaniu zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości  30 tys. euro, należy przestrzegać zasad: 

1)   zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, 

2)   racjonalnego dokonywania wydatków, w tym zasady wydatkowania środków w sposób celowy, 

oszczędny, przejrzysty, racjonalny i efektywny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także 

zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych 

nakładów, 

3)   swobody przedsiębiorczości, swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, 

niedyskryminacji, obiektywizmu oraz proporcjonalności.” 

 

§ 7 

Dokumentacja postępowania w sprawie zamówienia publicznego 

1. Dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzi się w formie 

pisemnej. 

2. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia powinna zawierać w szczególności: 

1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) Decyzja Dyrektora w sprawie powołania komisji przetargowej; 

3) SIWZ wraz z załącznikami albo zaproszenie do składania ofert; 

4) Ogłoszenia; 



5) Protokoły z posiedzeń komisji, o ile zastały sporządzone; 

6) Korespondencja z wykonawcami; 

7) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym względzie  

8) Umowy z przeprowadzonych postępowań.  

3. Dokumentacja postępowania jest przechowywana w Dziale Zamówień Publicznych przez okres 

wyznaczony przepisami ustawy, a w terminie późniejszym przekazywana jest do archiwum 

zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie. 

4. Dokumentacja w zakresie zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 tys. Euro przechowywana jest przez wnioskodawcę  

w okresie nie krótszym niż cztery lata od zakończenia postępowania. 

 

§ 8 

Umowa w sprawie zamówień publicznych. 

1. Do zawierania i realizacji umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy  

i postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowy będące efektem przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 

ustawą podpisuje Kierownik Zamawiającego lub osoba przez Niego upoważniona. 

4. Gdy wartość zamówienia jest równa lub mniejsza niż 30 tys. euro, a większa niż 3 000,00 zł netto – 

wówczas umowy zawiera się każdorazowo  w formie pisemnej  

 

 

 

§ 9 

Realizacja wniosków w terminach. 

1. Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przekazania go do Działu Zamówień Publicznych na 4 tygodnie przed 

terminem ogłoszenia postępowania. DZP jest zobowiązany uruchomić postępowanie w 

terminie do upływu 4 tygodni od otrzymania wniosku od Wnioskodawcy.   

2. Terminy wskazane wyżej niniejszego paragrafu są terminami instrukcyjnymi mającymi na celu płynną 

realizację zadań Zamawiającego, jednakże w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

mogą ulec zmianie za zgodą Kierownika Zamawiającego. 

 

 

Wykaz załączników: 

1. Wzór wniosku o uruchomienie postępowania z środków bieżących -  zał. nr 1 do Regulaminu 

2. Wzór wniosku o uruchomienie postępowania z środków inwestycyjnych zał. nr 2 do Regulaminu 

3. Zagadnienia – zał. nr 3 do Regulaminu 

4. Schemat postępowania wnioskodawcy - zał. nr 4 do Regulaminu 

5. Regulamin pracy komisji przetargowej - zał. nr 5 do Regulaminu 

6. Regulamin dialogu technicznego - zał. nr 6 do Regulaminu 

7. Wniosek o powtórzenie postępowania - zał. nr 7 do Regulaminu 

8. Wytyczne w sprawie kryteriów oceny i wyboru ofert – zał. Nr 8 do Regulaminu 

9. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro – zał. nr 9 

do regulaminu 

10. Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 

750 000 euro – zał. nr 10 do regulaminu 



11. Wzór ogłoszenia– zał. nr 1 do Regulaminu 

12. Wzór oferty wykonawcy – zał. Nr 2 do Regulaminu 

13. Wzór protokołu- zał. Nr 3 do Regulaminu 

 


