
ZARZl\DZENIE Nr 70/2015 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 8 paidziernika 2015r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamowien 

publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej 30 000 euro 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz,!dzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarz'!dzam, co nastt;:puje: 

§ 1. Wprowadzam regulamin ramowych procedur udzielania zam6wien publicznych 
o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj,!cej r6wnowartosci 30000 euro w brzmieniu 
okreslonym w zal,!czniku do zarz,!dzenia. 

§ 2. Traci moc zarz,!dzenie Nr 3312014 W6jta Gminy Sochocin z dnia 22 kwietnia 2014 roku 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien publicznych 0 wartosci 
szacunkowej nieprzekraczaj,!cej 30000 euro. 

§ 3. Zobowi,!zuje sit;: Kierownik6w Wydzia16w Urzt;:du Gminy Sochocin do zapewnienia 
przestrzegania zarz,!dzenia przez podleglych im pracownik5w. 

§ 4. Zobowi,!zuje sit;: wszystkich pracownik6w Urzt;:du do zapoznania sit;: z Zarz,!dzeniem 
i przestrzegania zasad w nim okreslonych. 

§ 5. Wykonanie zarz'!dzenia powierza sit;: Kierownikowi Wydzialu Rozwoju Gospodarczego 
i Planowania Przestrzennego. 

§ 6. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Sporzljdzil: 

data: "J 
POdPiS:~ 



Zalqcznik 
Do zarzqdzenia Nr 70/2015 
Wajta Gminy Sochocin 
z dnia 8 paidziernika 2015r. 

Regulamin ramowych procedur udzielania zamowien puhlicznych 
o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj!!cej rownowartosci 30 000 euro. 

Rozdziall 

Zasady ogolne 


§1. 1. Regulamin okresla zasady i procedury oraz obieg dokumentow w Urzydzie Gminy 
Sochocin zwi(j.zanych z przeprowadzaniem postypowan 0 udzielenie zamowien ze srodkow 

publicznych wydatkowanych z budzetu Gminy Sochocin, ktorych wartose szacunkowa (netto) 
nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowaZnosci kwoty 30000 euro. 

2.Regulamin obowi(j.Zuje w zakresie udzielania zamowien na dostawy, wykonywanie uslug i 

robot budowlanych, do ktorych nie stosuje siy ustawy Prawo zamowien publicznych na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy, a zrodlem finansowania S(j. srodki publiczne. 

3. Udzielenie zamowien jest dopuszczalne jedynie w granicach kwot, ktore zostaly okreslone 
w planie finansowym realizowanym przez Urz(j.d Gminy Sochocin, z zachowaniem zasad 

wydatkowania srodkow publicznych okreslonych w ustawie 0 finansach publicznych 

4. Wydatki, 0 ktorych mowa w ust. 2 winny bye dokonywane z zachowaniem nalezytej 
starannosci, w sposob celowy i oszczydny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektow z danych nakladow i optymalnego doboru metod i srodkow sluz(j.cych osi(j.gniyciu 
zalozonych celow oraz w sposob umozliwiaj(j.cy terminow(j. realizacjy zadan. 

5.Regulamin zostal opracowany w celu zapewnienia jawnosci, przejrzystosci, efektywnosci, 
oszczydnosci i terminowosci w wydatkowaniu srodkow publicznych zgodnie z art. 44 ust 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze 

zm.). 

6.Sredni kurs zlotego w stosunku do euro stanowi(j.cy podstawy przeliczania wartosci 

zamowien publicznych okresla rozporz(j.dzenie Prezesa Rady Ministrow. 

7.Pracownicy Urzydu Gminy Sochocin z tyturu powierzonych im obowi(j.zkow S(j. obowi(j.zani 

zapoznae siy z tresci(j. regulaminu i powinni przestrzegae zawarte w nim postanowienia. Fakt 

zapoznania siy z regulaminem pracownik potwierdza wlasnorycznym podpisem. 

§2.Ilekroe w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 

1) Prawo zamowien publicznych - naleiy przez to rozumiec ustaw't z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamowien publicznych; 
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2) Trybie udzielania zamowien - nalezy przez to rozumiec odpowiedni tryb udzielania 
zam6wien wymieniony w ustawie Prawo zam6wien publicznych; 

3) Kierowniku - nalezy przez to rozumiec odpowiednio Kierownika Wydzialu/Referatu lub 
samodzielne stanowisko w Urzydzie Gminy Sochocin; 

4) Zamawiaj~cym - Gminy Sochocin reprezentowanCj. przez W6jta Gminy Sochocin; 
5) Kierowniku Zamawiaj~cego - W6jta Gminy Sochocin; 
6) Wojcie - nalezy przez to rozumiec W6jta Gminy Sochocin; 
7) Urz~dzie - nalezy przez to rozumiec UrzCj.d Gminy Sochocin; 
8) Wydziale wydzial lub r6wnorzydnCj. kom6rky organlzacYJnCj. wymlemonCj. 

w Regulaminie Organizacyjnym Urzydu Gminy Sochocin; 
9) Komorce wnioskuj~cej- rozumie siy przez to kom6rky organizacyjnCj. obslugujCj.cCj. 

zadania, z realizacjCj. kt6rych zwiCj.Zane jest zam6wienie publiczne; 

10) Rejestrze zamowien - rozumie siy przez to rejestr zam6wien udzielonych na podstawie 
niniejszego regulaminu prowadzony przez pracownika ds. zam6wien publicznych. 

11) Dostawach - nalezy przez to rozumiec nabywanie rzeczy, praw oraz innych d6br, 
w szczeg6lnosci na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz 
leasingu; 

12) Kodzie CPV - kod okreslony we Wsp6lnym Slowniku Zam6wien sruzCj.cy do opisu 
przedmiotu zam6wienia; 

13)Komorce merytorycznej - nalezy przez to rozumiec kom6rky organizacyjnCj. Urzydu 
odpowiedzialnCj. za zainicjowanie i realizacjy zam6wienia publicznego; 

14) N ajkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec oferty, kt6ra przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri6w odnoszCj.cych siy do przedmiotu 
zam6wienia publicznego, albo oferty z najnizszCj. cenCj., a w przypadku zam6wien 
publicznych w zakresie dzialalnosci tw6rczej lub naukowej, kt6rych przedmiotu nie 
mozna z g6ry opisac w spos6b jednoznaczny i wyczerpujCj.cy - oferty, kt6ra przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri6w odnoszCj.cych siy do przedmiotu 
zam6wienia publicznego; 

15)Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wynik calosci rob6t 
budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ICj.dowej i wodnej, kt6ry 
moze samoistnie spelniac funkcjy gospodarczCj. lub technicznCj.; 

16)Ofercie cz~sciowej - nalezy przez to rozumiec oferty przewiduj Cj.CCj., zgodnie 
z treSciCj. specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wykonanie cZysci 
zam6wienia publicznego; 

17) Post~powaniu 0 udzielenie zamowienia - nalezy przez to rozumiec postypowanie 
wszczynane w drodze publicznego ogloszenia 0 zam6wieniu lub przeslania zaproszenia 
do skladania ofert alba przeslania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru 
oferty Wykonawcy, z kt6rym zostanie zawarta umowa w sprawie zam6wienia 
publicznego, lub - w przypadku trybu zam6wienia z wolnej ryki - wynegocjowania 
postanowien takiej umowy; 

18) Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec wykonanie albo zaprojektowanie 
i wykonanie rob6t budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c 
Ustawy lub obiektu budowlanego, a takZe realizacjy obiektu budowlanego, za pomocCj. 
dowolnych srodk6w, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ZamawiajCj.cego; 

19)5iwz - specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia; 
20) Srodkach publicznych - nalezy przez to rozumiec srodki publiczne w rozumieniu 

przepis6w ustawy 0 finansach publicznych; 
21) Umowie 0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumiec umowy w formie pisemnej 
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o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem S,! uslugi, dostawy lub roboty budowlane 
stano wi ,!Ce cZysc zamowienia publicznego, zawart'! miydzy wybranym przez 
Zamawiaj,!cego Wykonawc'! a innym podmiotem (podwykonawc'!), a w przypadku 
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miydzy podwykonawc,! a dalszym 
podwykonawc,! lub miydzy dalszymi podwykonawcami; 

22) Uslugach - nalezy przez to rozumiec wszelkie swiadczenia, ktorych przedmiotem nie s,! 
roboty budowlane lub dostawy a s,! uslugami okreslonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 2a lub art. 2b ustawy; 

23) Uczestniku - rozurnie siy przez to podmiot bior'!cy udzial w dialogu prowadzonym przez 
Zamawiaj,!cego; 

24) Wykonawcy - nalezy przez to rozumiec osoby fizyczn,!, osoby prawn,! alba jednostky 
organizacyjn,! nieposiadaj,!c,! osobowosci prawnej, ktora ubiega siy 0 udzielenie 
zamowienia publicznego, zlozyIa oferty lub zawada umowy w sprawie zamowienia 
publicznego; 

25) Wynagrodzeniu kosztorysowym - definicjy okresla art. 629 KC, ktory stanowl, lZ: 
"Jezeli strony okreslily wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac 
i przewidywanych kosztow (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku prac wykonywania 
dziela zarz,!dzenie wlasciwego organu zmienilo wysokosc cen lub stawek obowi,!zuj,!cych 
dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, kazda ze stron moze z,!dac odpowiedniej 
zmiany umowionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak naleznosci uiszczonej za 
materialy lub robocizny przed zmian,! cen lub stawek". Zgodnie z art. 630 
§ 1-2 kc, "Jezeli w toku wykonywania dziela zajdzie koniecznosc przeprowadzenia prac, 
ktore nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych byd,!cych podstaw,! 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporz,!dzil Zamawiaj,!cy, 
przyjmuj,!cy zamowienie moze z,!dac odpowiedniego podwyzszenia umowionego 
wynagrodzenia. Jezeli zestawienie planowanych prac sporZ'!dzil przyjmuj,!cy zamowienie, 
moze on z,!dac podwyzszenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania 
nalezytej starannosci nie mogl przewidziec koniecznosci prac dodatkowych. Przyjmuj,!cy 
zamowienie nie moze z,!dac podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace 
dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiaj,!cego". Na podstawie art. 631 KC - "Gdyby w 
wypadkach przewidzianych w dwoch artykulach poprzedzaj,!cych zaszla koniecznosc 
znacznego podwyzszenia wynagrodzenia kosztorysowego, Zamawiaj,!cy moze od umowy 
odst'lPic, powinien jednak uczynic to niezwIocznie i zapIaci6 przyjmuj,!cemu zamowienie 
odpowiedni,! czysc umowionego wynagrodzenia"; 

26) Wynagrodzeniu ryczaltowym - definicjy okresla art. 632 § 1-2 KC, ktory stano wi, iz: 
"Jezeli strony umowily siy 0 wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmuj'!cy zamowienie nie 
moze z,!da6 podwyzszenia wynagrodzenia, chociaZby w czasie zawarcia umowy nie 
mozna bylo przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. Jezeli jednak wskutek zmiany 
stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidziec, wykonanie dziela groziloby 
przyjmuj,!cemu zamowienie raz'!c'! strat'!, s,!d moze podwyzszyc ryczalt lub rozwi,!zac 
urnowy"; 

27) 	Zamowieniu publicznym - nalezy przez to rozumie6 umowy odplatn,! zawieran,! miydzy 
Zamawiaj,!cym a Wykonawc,!, ktorej przedmiotem s,! usrugi, dostawy lub roboty 
budowlane. 

§ 3.Regulamin stosuje siy do udzielania zamowien publicznych, umow zawieranych miydzy 
Zamawiaj,!cym a Wykonawc,!, ktorych przedmiotem S,! dostawy, uslugi lub roboty 
budowlane 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj,!cej 30 000 euro netto, gdzie: 
1) 	 dostawy - jest to nabywanie rzeczy, praw oraz innych dobr, w szczegolnosci na podstawie 

umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy lub leasingu; 



2) uslugi - s,! to wszelkie swiadczenia, kt6rych przedmiotem nie s,! roboty budowlane lub 
dostawy; 

3) roboty budowlane - jest to wykonanie alba zaprojektowanie i wykonanie rob6t 
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a takze realizacja obiektu 
budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, za pomoc,! dowolnych srodk6w. 

§ 4.Regulamin ustala zasady realizacji zam6wien publicznych w Urzydzie, w tym: 
1) zakres podmiotowy i przedrniotowy udzielanych zam6wien publicznych; 
2) przygotowanie postypowania; 

3) prowadzenie postypowania; 
4) umowy 0 wykonanie zam6wienia,jego realizacjy, platnosci z tytulu wykonania; 
5) realizacjy zam6wien, kt6rych wartose netto nie przekracza 30 000 euro; 

6) kontroly i nadz6r nad realizacj,! zam6wienia. 

§ 5. 1. Jezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesnie dostawy oraz uslugi albo roboty budowlane 
oraz uslugi, do udzielenia zam6wienia stosuje siy przepisy dotycz'!ce tego przedmiotu 
zam6wienia, kt6rego wartosciowy udzial w danym zam6wieniujest najwiykszy. 

2.Jezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesnie dostawy oraz rozmieszczanie lub instalacjy 
dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zam6wienia stosuje siy przepisy 

dotycz'!ce dostaw. 

3.Jezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesnie roboty budowlane oraz dostawy niezbydne do 
ich wykonania, do udzielenia takiego zam6wienia stosuje siy przepisy dotycz'!ce rob6t 
budowlanych. 

4.Jezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesme uslugi oraz roboty budowlane niezbydne do 
wykonania uslug, do udzielenia takiego zam6wienia stosuje siy przepisy dotycz,!ce uslug. 

§ 6. I.Za organizacjy zam6wien publicznych w Urzydzie odpowiedzialny jest W6jt, jako 
Kierownik Zamawiaj,!cego. 

2.Zadanie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 W6jt wykonuje przy pomocy Wydzialu Rozwoju 
Gospodarczego i Planowania Przestrzennego oraz Kierownik6w Wydzia16w, do kt6rych 
nalezy organizacja zam6wien publicznych w Urzydzie w zakresie spraw objytych 
wlasciwosci,! danego WydzialuJReferatu. 

Rozdzial2 

Szacowane wartosci zamowienia 

§7. 1. Zam6wienia, kt6rych wartose szacunkowa netto nie przekracza w skali roku 

r6wnowartosci kwoty 30 000 euro netto, zgodnie z planem zam6wien publicznych, mog,! bye 
dokonywane na podstawie procedur okreslonych niniejszym regulaminem, z pominiyciem 

poszczeg6lnych tryb6w wymienionych w ustawie Prawo zam6wien publicznych. 

2.Ustalenie wartosci szacunkowej zam6wienia publicznego, kt6rego wartose szacunkowa nie 

przekracza 30 000 euro (netto) dokonuje siy w nizej wymieniony spos6b: 



1) przed wszczyciem postypowania nalezy na podstawie art. 32-35 ustawy oszacowac wartosc 
zam6wienia, w szczeg6lnosci w celu ustalenia, czy istnieje obowiCj.zek stosowania ustawy, 

2) do ustalenia wartosci zam6wienia stosuje siy przepisy art. 32 - 35 ustawy alba inne 
podstawy wymienione w pkt. 6 i 7 zalCj.cznika nr 1 do niniejszego regulaminu, 

3) przy ustalaniu wartosci szacunkowej zam6wienia, w spos6b szczeg6lny nalezy 
przestrzegac zakazu dzielenia zam6wieii oraz zanizania wartosci zam6wienia celem 
unikniycia stosowania ustawy, 

4) do przeliczenia wartosci zam6wienia stosuje siy art. 35 ust. 3 ustawy, 

5) ustalenie wartosci zam6wienia nalezy do zadaii kom6rki merytorycznej, na rzecz kt6rej 
zam6wienie ma zostac udzielone, 

6) formularz dokumentujCj.cy ustalenie wartosci zam6wienia stanowi zalCj.cznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

§ 8. Ramowe procedury udzielania zam6wieii publicznych ponizej 30 000 euro regulowane 
sCj. w ukladzie: 

1) zam6wienia 0 wartosci ponuej 7 000 euro netto; 
2) zam6wienia 0 wartosci powyzej 7 000 euro netto. 

§ 9. W uzasadnionych przypadkach mozna zastosowac procedury udzielania zamOWIen 
o wartosci powyzej7 000 euro netto w przypadku zam6wieii 0 wartosci ponizej 7 000 euro 
netto. 

Rozdzial3 

Szczeg610wa procedura udzielenia zam6wienia publicznego 
o wartosci ponuej 7000 euro netto obejmuje: 

§ 10. Szczeg6lowa procedura udzielenia zam6wienia publicznego ponizej 7 000 euro netto 

obejmuje: 

1) rozeznanie cenowe, kt6re moze zostac przeprowadzone w dowolnej formie (sondazu 

telefonicznego, intemetowego, pisemnego lub na podstawie wszelkich mozliwych ir6del 

informacji np. aktualnych katalog6w cenowych); 

2) rozeznanie musi obejmowac co najmniej trzech wykonawc6w, kt6rych profil prowadzonej 

dzialalnosci gospodarczej odpowiada przedmiotowi zam6wienia; 

3) wymogu, 0 kt6rym mowa w pUnkcie 2 nie stosuje siy w przypadku, gdy zam6wienie moze 

zrealizowac tylko jeden wykonawca na rynku lokalnym; 

4) obowiCj.zkiem pracownika wnioskuj,!cego odpowiedzialnego za realizacjy danego 

zam6wienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowi'!Zuj,!cymi w tym 

http:dokumentujCj.cy


zakresie prZeplSanU prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie 

i przeprowadzenie postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego; 

5) z rozeznania cenowego przeprowadzonego w dowolnej, wybranej przez siebie formie 

sporz'ldzona zostaje notatka slu.zbowa; 

6) wz6r notatki stanowi za1'lcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

7) notatky sporz'ldza pracownik kom6rki wnioskuj'lcej odpowiedzialny za realizacjy danego 

zam6wienia publicznego; 

8) zaakceptowanie notatki przez Kierownika Zamawiaj'lcego stanowi podstawy do 

udzielenia zam6wienia na przedmiot rozeznania. 

§ 11. W6jt moze wyrazi6 ustn'l zgody na realizacjy zam6wienia do 7 000 euro netto bez 


koniecznosci sporz'ldzania notatki, 0 kt6rej mowa w punkcie 5. 


§ 12. W przypadku zam6wieii ponizej 7 000 euro netto, nie rna obowi'lzku zawierania 


umowy w formie pisemnej, chyba ze wyst'lpi jedna z nizej wymienionych okolicznosci: 


1) przedmiot zam6wieniajest zlozony illub skomplikowany; 


2) celowe jest potwierdzenie warunk6w oraz terminulokresu wykonania zam6wienia, okresu 


odpowiedzialnosci wykonawcy z tytulu udzielonej gwarancJI lub rykojmi, 

odpowiedzialnosci wykonawcy z tytulu niewlasciwego wykonania zam6wienia, sposobu i 

termin6w dokonywania rozliczeii lub innych ustaleii stron umowy; 

3) zawieranie umowy w formie pisemnej wynika z og6lnie przyjytych zasad. 

§ 13. W przypadku, gdy nie zawiera siy umowy w formie pisemnej, potwierdzeniem 

udzieleniem zam6wienia S'l zlecenia i faktury lub rachunki wystawione przez wykonawc6w, 

kt6rych kopiy stanowi'l zahtczniki do dokumentacji postypowania. 

§ 14. Dokumentacja z postypowania 0 udzielenie zam6wienia przechowywana jest 

u pracownika kom6rki wnioskuj'lcej, kt6ry jest odpowiedzialny za jej realizacjy oraz 

archiwizacjy, z zastrzezeniem obowi'lzku poinformowania 0 danym zam6wieniu pracownika 

ds. zam6wieii publicznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Planowania 

Przestrzennego w celu wprowadzenia do rejestru zam6wieii do 30 000 euro. 

§ 15. Pracownik realizuj'lcy zam6wienie jest zobowi'lzany do prowadzenia ewidencji 

wartosci wydanych kwot oraz przekazania informacji z realizacji zam6wienia do Wydzialu 

Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego do koiica biez'lcego roku 

kalendarzowego. 



Rozdzial4 

Szczegolowa procedura udzielenia zamowienia pubJicznego 

o wartosci powyzej 7 000 euro netto 

§ 16. I.Podstawq wszczycia procedury 0 udzielenie zam6wienia jest sporzqdzenie wniosku 
o Wszczycie postypowania dotyczqcego zam6wienia. 

2.Wz6r wniosku stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3.Wniosek sporzqdza pracownik kom6rki wnioskujqcy odpowiedzialny za realizacjy danego 


zam6wienia publicznego zwany dalej Wnioskujqcym. 


§ 17.Wniosek, 0 kt6rym mowa w§ 16Regulaminu, musi zawierac: 

1) szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia (ilosciowo - jakosciowy); 

2) kod numeryczny Wsp6lnego Slownika Zam6wien (CPV); 

3) termin realizacji / wykonania zam6wienia wraz zjego okresleniem; 


4) aktualnq wartosc przedmiotu zam6wienia oszacowanq na podstawie cen rynkowych lub 

okreslonq w planie zam6wien publicznych; 

5) przeliczenie wartosci zam6wienia ze zlot6wek na r6wnowartosc wyraZonq w euro; 
6) wskazanie osoby, kt6ra dokonala ustalenia wartosci zam6wienia wraz z datq, kiedy 

wartosc ta zostala ustalona. 

§ 18. 1. Wnioskujqcy dokonuje ustalenia wartosci szacunkowej zam6wienia (netto) zgodnie 

z § 7 Ust. 2. 

2.Wnioskujqcy wystypuje z wnioskiem do Kierownika Zamawiajqcego. 

3.Kierownik Zamawiajqcego wyraza lub nie wyraza zgody na realizacjy danego zam6wienia. 

4.Wnioskujqcy wraz z zatwierdzonym wnioskiem przekazuje szczeg6lowy opis przedmiotu 

zam6wienia, zawierajqcy oszacowanq wartosc przedmiotu zam6wienia oraz przygotowanym 

projektem umowy pracownikowi ds. zam6wien publicznych w Wydziale Rozwoju 

Gospodarczego i Planowania Przestrzennego, kt6ry przeprowadza postypowanie 0 udzielenie 

zam6wienia. 

5.0bowiqzkiem pracownika skladajqcego wniosek 0 wartosci powyzej 7 000 euro netto, 

o kt6rym mowa w ust. 1, jest dopilnowanie odpowiednio wczesniejszego terminu zgloszenia 

zam6wienia do 30 000 euro tak, aby umozliwic przeprowadzenie procedur zgodnie 

z zasadami art. 44 ustawy 0 finansach publicznych. 

6.0bowiqzkiem pracownika ds. zam6wien publicznych odpowiedzialnego za realizacjy 

danego zam6wienia jest bezstronne, obiektywne, zgodne z obowiqzujqcymi w tym zakresie 



przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie przeprowadzenie 

postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego. 

7.Przygotowana przez pracownika wnioskujllcego odpowiedzialnego za realizacjy dane go 

przedmiotu zam6wienia dokumentacja stanowi podstawy do udzielenia zam6wienia 0 

wartosci powyzej 7 000 euro netto. 

8.Procedury udzielenia zam6wienia 0 wartosci powyzej 7 000 euro netto rozpoczyna 

zaakceptowany przez Kierownika Zamawiajllcego wniosek, wprowadzony do rejestru 

zam6wieii do 30 000 euro. 

9.Dla zam6wieii powyzej 7 000 euro netto, a ponizej 30 000 euro netto przeprowadza siy 

pisemnie rozeznanie cenowe, zapraszajllc telefonicznie, elektronicznie, faksem lub pisemnie 

do skladania ofert takll liczby wykonawc6w swiadczllcych dostawy, uslugi lub roboty 

budowlane bydllce przedmiotem zam6wienia, kt6ra zapewnia konkurencjy oraz wyb6r 

najkorzystniejszej oferty (co najmniej 3 wykonawc6w). 

10.Zamawiajllcy udziela zam6wienia wykonawcy, kt6ry zaoferowal oferty najkorzystniejszll. 

11.W przypadku, gdy pomimo skierowania zapytania ofertowego co najrnniej do3 

potencjalnych wykonawc6w swiadcZllcych dostawy, uslugi lub roboty budowlane bydllce 

przedmiotem zam6wienia, otrzymamy tylko jednll oferty, uznaje siy zasady konkurencyjnosci 

za spelnionll 

§ 19. Dla zam6wieii powyzej 7 000 euro netto a ponizej 30 000 euro netto udziela siy 

zam6wienia przez urnowy pisemnll okreslajllcll warunki realizacji zam6wienia. 

§ 20. Pracownik realizujllCY umowy jest zobowillZany do prowadzenia ewidencji wartosci 

wydanych kwot oraz przekazania informacji z realizacji zam6wienia do Wydzialu Rozwoju 

Gospodarczego i Planowania Przestrzennego do koiica biezllcego roku kalendarzowego. 

§ 21. Dokumentacja z postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego przechowywana 

jest u pracownika ds. zam6wieii pUblicznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 

i Planowania Przestrzennego, kt6ry odpowiedzialny jest za realizacjy oraz archiwizacjy. 

Rozdzial4 


Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansow puhlicznych 


§ 22. 1. Naruszeniem dyscypliny finans6w publicznych jest niewykonanie zobowillZania 
zamawiajllcego, czego skutkiemjest zaplata odsetek, kar lub oplat. 



2.Naruszeniem dyscypliny finans6w publicznych jest dopuszczenie przez Kierownika 
zamawiaj~cego do niewykonania zobowi~ania jednostki, kt6rego termin platnosci uplyn~l, 
wskutek zaniedbania lub niewypelnienia obowi~zk6w w zakresie kontroli finansowej. 

§ 23. 1. Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych ponosi osoba, 
kt6ra popelnila czyn naruszaj~cy dyscypliny finans6w publicznych, okreslony w ustawie 
z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w 
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 168), w czasie j ego popelnienia. 

2.0dpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansow publicznych ponosi osoba, kt6rej 
mozna przypisac winy w czasie popelnienia naruszenia. 

3.0dpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych ponosi takze osoba, 
kt6ra wydala polecenie wykonania czynu naruszaj~cego dyscypliny finans6w publicznych. 

§ 24. Odpowiedzialnosc oraz kontrola zgodnosci zapotrzebowan z planem finansowo 
budZetowym zamawiaj~cego spoczywa na Kierowniku Zamawiaj~cego. 

§ 25. Do um6w zawieranych w sprawie 0 zam6wieniu do 30000 euro stosuje siy przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

§ 26. Kontroly i nadz6r nad realizacj~ zam6wien publicznych w Urzydzie Gminy Sochocin 
prowadz~: 

1) 	 Skarbnik Gminy Sochocin w zakresie stosowania ustawy 0 finansach publicznych i 
ustawy 0 naruszeniu dyscypliny finans6w publicznych oraz wywi~ywania siy 
obowi~zkow wynikaj~cych z um6w 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 

2) Kierownicy Wydzial6w/Referatu w zakresie pelnego nadzoru nad realizacj~ zam6wien 
przez podleglych pracownik6w, 

3) Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego w zakresie 
stosowania ustawy Prawo zam6wien publicznych. 

§ 27. Nadz6r nad przestrzeganiem postanowien Regulaminu powierza siy Kierownikowi 
Zamawiaj~cego. 

§ 28. W sprawach nieuregulowanych regulaminem maj~ zastosowanie Kodeks Cywilny oraz 
inne przepisy obowi~zuj~cego prawa . 
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Zall}cznik nr 1 do zarzl}dzenia Nr 70/2015 
W ojta Gminy Sochocin 

z dnia 8 paidziernika 2015 r. 

Sochocin, dnia .................................. r. 


Szacowanie wartosci zamowienia poniZej 30 000 euro na uslugcr/dostawcr /robotcr 
budowlan~lpn. 

"......................................................................................... . 
" 

Wartosc zamowienia wynosi ................. PLN, co stano wi r6wnowartosc ... ............ euro. 


Ustalenia wartosci zam6wienia dokonano w dniu .................................... na podstawie: 


(do wyborujedna lub kilka z podanych nitej motliwosci- wlasciwq podkreilic): 

1. 	 Podstawq ustalenia wartosci zam6wienia na uslugi lub dostawv powtarzajqce siy okresowo 
jest lqczna wartosc zam6wien tego samego rodzaju: 
1) 	 udzielonych w terminie poprzednich 12 miesiycy lub w poprzednim roku 

budzetowym, z uwzglydnieniem zmian ilosciowych zamawianych uslug lub dostaw 
oraz prognozowanego na dany rok sredniorocznego wskainika cen towarow i uslug 
konsumpcyjnych ogolem, alba 

2) ktorych Zamawiajqcy zamierza udzielic 	w terminie 12 miesiycy nastypujqcych po 
pierwszej usludze lub dostawie. 

2. 	 lezeli zamowienia udziela siy na czas: 
1) nieoznaczony, wartosciq zamowienia jest wartosc ustalona z uwzglydnieniem okresu 

48 miesiycy wykonywania zam6wienia; 
2) oznaczony: 

a) nie dluzszy niz 12 miesiycy, wartosciq zamowlenia jest wartosc ustalona 
z uwzglydnieniem okresu wykonywania zam6wienia, 

b)dluzszy niz 12 mleSlyCY, wartosciq zamowienia jest wartosc ustalona 
z uwzglydnieniem okresu wykonywania zamowienia, a w przypadku zamowien, 

ktorych przedmiotem Sq dostawy nabywane na podstawie urnowy dzierzawy, najmu 

lub leasingu z uwzglydnieniem rowniez wartosci koncowej przedmiotu umowy 

w sprawie zamowienia publicznego. 

3.1ezeli zamowienie obejmuje uslugi bankowe lub inne uslugi finansowe, wartosciq 
zamowienia Sq oplaty, prowizje, odsetki i inne podobne swiadczenia. 

4. Wartosc zamowienia na roboty budowlane ustala siy na podstawie: 
1) 	 kosztorysu inwestorskiego sporzqdzanego na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej alba na podstawie planowanych koszt6w robot budowlanych okreslonych 
w programie funkcjonalno-uzytkowym, jezeli przedmiotem zamowienia jest 
wykonanie robot budowlanych w rozurnieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane; 

2) 	 planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robOt 

• Niepo!rzebne skres!i" 



budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, jezeli przedmiotem 
zam6wienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

5. Przy obliczaniu wartosci zam6wienia na roboty budowlane uwzglydnia siy takZe wartose 
dostaw zwi'}Zanych z wykonywaniem rob6t budowlanych oddanych przez Zamawiaj~cego 
do dyspozycji Wykonawcy. 

6. rnne podstawy przyjyte przez Zamawiaj~cego do ustalenia wartosci zam6wienia: 
1) w przypadku dostaw - wartose rynkowa rzeczy lub praw byd~cych przedmiotem 

zam6wienia; 
2) w przypadku uslug - wartose rynkowa swiadczen objytych zam6wieniem. 

(Wartosc rynkowa, 0 ktorej mowa w pkt 1) i 2} us tala sif( na podstawie aktualnych cen}. 

7. lezeli na ww. podstawie nie moznajednoznacznie obliczye wartose zam6wienia, podstaw~ 
obliczenia wartosci zam6wienia mog~ bye aktualne, powszechnie stosowne katalogi, 
cenniki i taryfikatory. 

UWAGA: 
1) 	 lezeli po ustaleniu wartosci zam6wienia nast~pila zmiana okolicznosci maj~cych wplyw 

na dokonane ustalenie, Zamawiaj~cy przed wszczyciem postypowania dokonuje zmiany 
wartosci zam6wienia. W takim przypadku nalezy dokonae ponownego szacowania 
wartosci zam6wienia. 

2) 	 Wyb6r podstawy ustalenia wartosci zam6wienia na uslugi lub dostawy powtarzaj~ce siy 
okresowo nie moze bye dokonany w celu unikniycia stosowania przepis6w ustawy. 

3) 	 Przeliczenia wartosci przedmiotu zam6wienia dokonano zgodnie z ogloszonym srednim 
kursem zlotego w stosunku do euro stanowi~cego podstawy przeliczania wartosci 
zam6wien publicznych (tj. 4, 2249 zl) - na podstawie rozporz~dzenia Prezesa Rady 
Ministr6w w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi~cego podstawy 
przeliczania wartosci zam6wieil publicznych. 

Data, podpis i pieczf(c osoby dokonujqcej ustalenia wartosci zamowienia: 

Data, podpis i pieczf(c osoby zatwierdzajqcej 

(Kierownik Zamawiaj~cego lub osoba upowa.zniona) 

Sporz~dzil: 

Zatwierdzil: 

Sprawdzil: 



Zal~cznik nr 2 do zarz~dzenia Nr 70/2015 
W 6jta Grniny Sochocin 

z dnia 8 pazdzi emika 2015 r. 

WZOR 

NOTATKA SLUZBOWA Z ROZEZNANIA CENOWEGO 

w eelu udzielenia zamowienia 0 wartosei PONIZEJ 7 000 euro netto 

1. 	 Przedrniot zarn6wienia: ..... . .................................................................. . 


2. 	 W dniu ................................ przeprowadzono rozeznanie cenowe w formie:* 

a) sondazu telefonicznego 
b) sondazu intemetowego 
c) sondaZu pisernne oferty (pisemne oferty np. w forrnie faxu lub korespondencji 

prowadzonej drog~ elektroniczn~) 


d) w oparciu 0 inne zr6dla, jakie...................................... . ................. . 


*(podkresli6 wybrane) 

3. 	 Korn6rka organizacyjna, kt6rej dotyczy6 rna zakup: .................................. . 


4. 	 Zebrano informacje od nastypuj~cych Wykonawc6w: 

! I Ofcrow ana 
oferowana 

Lp. I Firma Adres 
cena netto [zl] 

cena brulto Uwagi 

I 
[211 

1. 

2. 

3. 

5. Wybrano Wykonawcy: 



6. Najkorzystniejsza oferta: 

Oferowana cena: 

Wartosc zam6wienia netto: ....... . ...... zl 


Wartosc zam6wienia brutto: .............. zl 


Wartosc zam6wienia netto w przeliczeniu na euro wynosi: .......euro netto 


Sredni kurs zlotego do euro sluz~cy do przeliczania wartosci zam6wienia przyjyty zostal 
zgodnie z Rozporz~dzeniem Prezesa Rady Ministr6w w sprawie sredniego kursu zlotego 
w stosunku do euro stanowi~cego podstawy przeliczania wartosci zam6wien publicznych 
i wynosi 4,2249 zl. 

7. Zal~czniki do notatki: 

podpis pracownika sporz~dzaj~cego notatkc; sluibow~ 

akceptacja Kierownika Zamawiaj~cego 

data i podpis 



Zal,!-cznik nr 3 do zarz'!-dzenia Nr 7012015 
W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 8 paZdziemika 2015 r. 

WZOR 
Sochocin, dnia .............. . 

(wnioskodawca / wydzial) 

Znak sprawy .................... . 


WNIOSEK 

do Kierownika Zamawiaj~cego 

o wszcz,(cie post,(powania dotycz~cego zamowienia 0 wartosci szacunkowej 
poniZej 30 000 euro netto 

1. 	 Nazwa przedmiotu zam6wienia : dostawa, usluga, robota budowlana 
(zaznaczyc w/aSciwe) 

w nastfJpujqcym zakresie : 

2. 	 Tennin realizacji zam6wienia : 

3. 	 Szacunkowa wartosc zam6wienia : 


wartosc zam6wienia netto : ........... zl 


wartosc zam6wienia brutto : ........... zl 


4. 	 Kod numeryczny Wsp61nego Slownika Zam6wien (CPV): ................ . 


Wartosc zamowienia netto w przeliczeniu na euro wynosi ........... euro netto. 


Sredni kurs zlotego do euro sluz'!-cy do przeliczania wartosci zam6wienia przyjyty zostal 
zgodnie z Rozporz'!-dzeniem Prezesa Rady Ministr6w w sprawie sredniego kursu zlotego 
w stosunku do euro stanowi,!-cego podstawy przeliczania wartosci zam6wien publicznych 
i wynosi 4,2249 zl. 

Ustalenia wartosci zam6wienia dokonano w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . .. roku na podstawie 

5. 	 Osoby odpowiedzialne za realizacjy przedmiotu zam6wienia : 

(podpis) 



(podpis) 
Wyrazam zgod~ / nie wyrazam zgody * na przygotowanie i przeprowadzenie procedury 

zamowienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamowieIi publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

data i podpis Kierownika zamawiaj'lcego 

*niepotrzebne skreslic 


