
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2014
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości  przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 
1591 z póź. zm.) art. 44 ust. 3 i art.254  pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 
157, poz. 1240 z póź.  zm.) oraz ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
nr.113, poz. 759 z póź. zm.)

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30 000 euro, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 17 stycznia 2013 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.34.2014 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

Regulamin udzielania Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 30 000 euro 

§ 1.  Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa procedury 
postępowania przy przygotowaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) pzp – należy przez to rozumieć ustawę z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.); 

2) kc – należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 
93 z późn. zm.); 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipie; 

4) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Lipie 

5) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Lipie na podstawie ustawy z dnia 
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 

§ 3. Zamówienia publiczne w Gminie udzielane są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami prawidłowej 
gospodarki finansowej, w szczególności z zasadą, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

§ 4. 1. Za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zgodnie z przepisami kc i pzp, 
odpowiadają przed Wójtem za powierzone im czynności, odpowiednio członkowie komisji przetargowej 
i pracownicy w zakresie nałożonych na nich zadań. 

2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są przygotowywać i przeprowadzać postępowania w sposób 
zapewniający całkowitą bezstronność, z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych, o których mowa 
w art. 7, 8, 9 pzp. 

3.  Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pracownicy odpowiadają za powierzone im czynności 
z zakresu pzp, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

§ 5. 1. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy pzp oraz kc. 

§ 6. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na 
sprzędzenie oferty (art. 29 – 31 pzp). 

§ 7. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez 
podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 

§ 8.  Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, ustalany 
będzie każdorazowo, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie 
art. 35 ust. 3 pzp. 
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§ 9. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane. 

2.  Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane 
ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

§ 10. 1. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się 
wartość zamówień uzupełniających. 

2.  Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia 
w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna 
wartość poszczególnych części zamówienia.

§ 11. 1. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia 
uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

2.  Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, 
prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 

3. Jeżeli zamówienia udziela się na czas: 

1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy 
wykonywania zamówienia; 

2) oznaczony: 

a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 
wykonywania zamówienia; 

b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 
wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na 
podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

§ 12. 1. Podstawowymi trybami postępowania, o którym mowa w ust. 2, są przetarg nieograniczony i przetarg 
ograniczony. Pozostałe tryby określone w pzp stosowane są z uwzględnieniem przesłanek dla nich określonych. 

2.  W postępowaniach, o których mowa w ust 1, wybór wykonawcy dokonywany jest przez komisję 
przetargową powoływaną przez Wójta. 

3.  Regulamin pracy komisji przetargowej określony został w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej 
w zarządzeniu Wójta Gminy Lipie

§ 13. 1. Po podpisaniu umowy, Przewodniczący komisji przetargowej przechowuje dokumentację 
z postępowania zgodnie z art. 97 pzp 

2. Po upływie okresu przechowywania, dokumentacja, o której mowa w ust.1, zostaje przekazana do archiwum.

§ 14. 1. Postępowania rozpoczęte i niezakończone podpisaniem umowy do dnia wejścia w życie niniejszego 
Regulaminu, toczą się według dotychczasowych zasad.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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