
Załącznik nr 1 
do Uchwały Zarządu „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach 

Nr 4 z dnia 12.05.2014 r.  

 

REGULAMIN 

UDZIELANIA ZAMÓWIEN PRZEZ  

„WODOCIĄGI” SP. Z O.O.  W GŁUCHOŁAZACH 

 
Regulamin udzielania zamówień, zwany dalej (Regulaminem), ustala zasady i tryb postępowania w sprawach 
zamówień, udzielanych przez „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach. 
 
Udzielenie przez „Wodociągi” Spółka z o.o. z w Głuchołazach zamówień na dostawy, roboty budowlane lub 
usługi moŜe nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu. 
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
� Zamawiającym – naleŜy przez to rozumieć stronę udzielającą zamówienia; „Wodociągi” Sp. z o.o.        

ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, reprezentowaną przez Zarząd Spółki.  
� Wykonawcy – naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

� Ustawie Pzp – naleŜy przez to rozumieć ustawę – Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 
2013. poz. 907 z późn. zm.). 

 
§ 1. 

Podstawy prawne do stosowania przepisów ustawy Pzp  
1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach: 

1) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, jest osobą prawa handlowego utworzoną w 
szczególnym celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego, gdzie jednostka samorządu terytorialnego - gmina: 
a) posiada ponad połowę udziałów,  
b) ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, oraz  

2) na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, jest tzw. „Zamawiającym sektorowym”, jeŜeli 
zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na tworzeniu 
sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, lub dystrybucją 
wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, oraz na 
postawie art. 132 ust. 2 ustawy Pzp, do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem 
ścieków a takŜe pozyskiwaniem wody pitnej. 

 
2. Na tej podstawie „Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach podlega dwóm reŜimom prawnym 

przy udzielaniu zamówień publicznych w zaleŜności od charakteru zamówienia:  
1) jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień w pełnym zakresie 

na warunkach Działu I. – Przepisy ogólne, lub 
2) jeŜeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej, zobowiązana jest do 

stosowania przepisów ustawy Pzp, na podstawie Działu III. – Przepisy szczególne, Rozdział 5. – 
Zamówienia sektorowe.  

 
Mając na uwadze powyŜsze: 

 
3. W zaleŜności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wartości zamówienia, oraz źródła 

finansowania, zamówienie moŜe być udzielane na podstawie: 
1) przepisów ustawy Pzp, w zakresie Działu I. – Przepisy ogólne, czyli w pełnym zakresie na zasadach 

ogólnych, jeŜeli szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę progową 30 tys. euro,  
     a zamówienie jest udzielane w celu innym niŜ działalność sektorowa wynikająca z art. 132 ust. 1  
     pkt. 4, lub z art. 132 ust. 2, 

 
2) przepisów ustawy Pzp, w zakresie Działu III. – Przepisy szczególne, Rozdział 5. – Zamówienia 

sektorowe, jeŜeli szacowana wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progowe podane 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 



zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskich (Dz. U. 2013, poz. 1735), dla zamówień sektorowych, które wynoszą: 
� 414.000 euro dla dostaw i usług, 
� 5.186.000 euro dla robót budowlanych, 
a zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej, na podstawie art. 132 ust. 
1 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 
związanych z produkcją, lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich lub 
kierowania takimi sieciami, lub na postawie art. 132 ust. 2 ustawy Pzp, do zamówień związanych z 
kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz pozyskiwaniem wody pitnej, 
 

3) Kodeksu cywilnego, jeŜeli szacowana wartość zamówienia jest niŜsza od kwot progowych dla 
zamówień sektorowych, które wynoszą: 
� 414.000 euro dla dostaw i usług, 
� 5.186.000 euro dla robót budowlanych, 
a zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej na podstawie art. 132 ust. 
1 pkt. 4, lub art. 132 ust. 2 ustawy Pzp, 
 

4) przepisów ustawy Pzp, w zakresie Działu I - Przepisy ogólne, czyli w pełnym zakresie na zasadach 
ogólnych, jeŜeli zamówienie jest udzielane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp i zostaną 
łącznie spełnione trzy przesłanki z tego przepisu: 
a) ponad 50% wartości udzielanego przez Spółkę zamówienia jest finansowana ze środków 

publicznych lub przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o 
finansach publicznych, 

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, które dla podmiotów prawa publicznego wynoszą 
5.186.000 euro dla robót budowlanych. 

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonywanie czynności w zakresie 
inŜynierii lądowej, lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub 
wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyŜszych, lub budynków 
wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z tymi robotami 
budowlanymi,  

 
5) zamówienia z wolnej ręki, w uzasadnionych przypadkach, jeŜeli szacowana wartość zamówienia jest 

niŜsza od kwot progowych dla zamówień sektorowych, które wynoszą: 
� 414.000 euro dla dostaw i usług, 
� 5.186.000 euro dla robót budowlanych, 
a zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej na podstawie art. 132 ust. 
1 pkt. 4, lub art. 132 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

§ 2. 
Komisja przetargowa 

 
1. Komisja przetargowa do przeprowadzania postępowań realizowanych przez „Wodociągi” Sp. z o.o.  
      z siedzibą w Głuchołazach zostanie powołana oddzielną Uchwałą Zarządu „Wodociągi” Sp. z o.o.  
      z siedzibą w Głuchołazach, dalej (Zarząd Spółki).  

 
2. Komisja przetargowa jest powoływana przez Zarząd Spółki w składzie co najmniej 3 osób. 
 
2. Tryb pracy Komisji przetargowej oraz zakres obowiązków jej członków określa - Załącznik Nr  1 do 

Regulaminu - Regulamin pracy komisji przetargowej. 
 

§ 3. 
Szacowanie wartości zamówienia 

1. Zobowiązuję wszystkie komórki organizacyjne „Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach przy 
udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość zamówienia przekracza 
kwotę 30.000 euro, do obowiązkowego szacowania wartości zamówienia w celu ustalenia jego wartości, 
zgodnie z przepisami art. 32 - 35 ustawy Pzp, - Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Szacowanie wartości 
zamówienia. 
Za wyjątkiem zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp, które zostały wymienione w 
art. 4 ustawy Pzp oraz przy udzielaniu zamówień sektorowych, o których mowa w art. 136 - 138a, do 
których przepisów ustawy Pzp nie stosuje się. 

2. Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów  



      i usług VAT, ustalone z naleŜytą starannością. 
 
3. Podstawą obliczenia wartości zamówienia jest: 

1) na dostawy i usługi – wartość rynkowa świadczeń objętych przedmiotem zamówienia, 
2) na roboty budowlane – kosztorys inwestorski sporządzony na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej, lub planowane koszty robót budowlanych wynikające z programu funkcjonalno-
uŜytkowego.       

 
4. Szacujący zamówienie nie moŜe w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia 

na części lub zaniŜać jego wartości. 
 
5. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niŜ: 

a) 3 – miesiące, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi, 

b) 6 – miesięcy, przed dniem wszczęcia postępowania, jeŜeli przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane. 

/Wszczęcie postępowania następuje z chwilą jego ogłoszenia/.  
 

§ 4. 
Udzielanie zamówień 

1. Dostawy, usługi oraz roboty budowlane, których szacowana wartość zamówienia nie przekracza 
wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów 
ustawy Pzp oraz niniejszego Regulaminu.  

 
2. Wydatkowanie środków na zamówienia o wartości poniŜej 30.000 euro, naleŜy realizować  
       z zachowaniem zasad celowości i oszczędności dokonywanych zakupów w ramach podstawowej  
       działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki. 

 
3. Dostawy, usługi oraz roboty budowlane, których szacowana wartość zamówienia przekracza wyraŜoną w 

złotych równowartość kwoty 30.000 euro, mogą być zrealizowane w „Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Głuchołazach wyłącznie po zatwierdzeniu wniosku w sprawie wyraŜenia zgody na wszczęcie 
zamówienia publicznego przez Zarząd Spółki i wcześniejszym zagwarantowaniu środków na realizację 
zamówienia przez Głównego Księgowego - Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Wniosek o wyraŜenie zgody 
na wszczęcie zamówienia publicznego powyŜej 30.000 euro. 
 

4. Przeliczenia wartości zamówienia publicznego naleŜy dokonać w oparciu o średni kurs złotego  
w stosunku do euro określony w aktualnym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 
zamówień publicznych. 

 
5. Zarząd Spółki podpisując wniosek w sprawie wyraŜenia zgody na wszczęcie zamówienia, akceptuje 

konieczność udzielenia zamówienia oraz wskazuje podstawę prawną przeprowadzenia postępowania w 
oparciu o jedną z przesłanek określonych w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

 
6. Zamówienia publiczne udzielane na podstawie § 1 ust. 3 pkt. 1; 2; 4 niniejszego Regulaminu, naleŜy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy Pzp.  
Postępowanie powyŜej 30.000 euro rozpoczyna pracownik komórki organizacyjnej, która ubiega się o 
zamówienie publiczne, poprzez: 
1) oszacowanie wartości zamówienia - Załącznik Nr 2 do Regulaminu,  
2) przygotowanie i złoŜenie wniosku do Zarządu Spółki o wyraŜenie zgody na wszczęcie zamówienia 

publicznego powyŜej 30.000 euro - Załącznik Nr 3 do Regulaminu, 
 

7. Zatwierdzony przez Zarząd Spółki wniosek wyraŜający zgodę na wszczęcie zamówienia jest podstawą 
uruchomienia procedury udzielenia zamówienia przez Komisję przetargową. 

 
8. Zamówienia udzielane na podstawie § 1 ust. 3 pkt. 3 niniejszego Regulaminu naleŜy przeprowadzić na 

podstawie art. 70¹ - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - w oparciu o procedurę lub 
regulamin postępowania opracowany indywidualnie przez Komisję przetargową, oddzielnie dla kaŜdego 
zamówienia z uwzględnieniem jego specyfiki, zatwierdzony przez Zarząd Spółki wg poniŜszych zasad: 
1) postępowania o udzielenie zamówienia naleŜy przeprowadzić z zachowaniem zasady uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości postępowania z 
zachowaniem formy pisemnej,   



2) czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz jego przeprowadzeniem wykonują osoby 
zapewniające bezstronność i obiektywizm, 

3) przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia, powinny zawierać następujące dokumenty: 
a) druk zawierający szacowanie wartości zamówienia - Załącznik Nr 2 do Regulaminu, 
b) zatwierdzony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie wyraŜenia zgody na wszczęcie 

zamówienia, - Załącznik Nr 3 do Regulaminu, 
c) zatwierdzony przez Zarządu Spółki przygotowany przez Komisję przetargową - Regulamin 

przeprowadzenia postępowania, 
d) analogicznie: ogłoszenie o zamówieniu, zapytanie ofertowe, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, protokół z negocjacji,  
e) pełną korespondencję z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu, 
f) zbiorcze zestawienie ofert wykonawców, którzy złoŜyli oferty w postępowaniu – wzór druku - 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu, 
g) oświadczenie osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o braku 

lub istnieniu okoliczności świadczących o niepowiązaniu z Wykonawcami – wzór druku - 
Załącznik Nr 5 do Regulaminu, 

h) streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert, końcowy wynik postępowania – wzór druku - 
Załącznik Nr 6 do Regulaminu, 

i) końcowy protokół postępowania podpisany przez Zarząd „Wodociągi” Sp. z o.o. o udzieleniu 
zamówienia – wzór druku - Załącznika Nr 7 do Regulaminu, 

j) protokoły z pracy Komisji przetargowej, 
k) kserokopię umowy zawartą z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia, 

4) Komisja przetargowa w uzasadnionych przypadkach jest uprawniona do: 
a) prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami w celu uzyskania bardziej 

korzystnej oferty, 
b) odwołania lub zmiany warunków udziału w prowadzonym postępowaniu, 
c) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, 
d) uniewaŜnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 
§ 5. 

Przechowywanie dokumentacji z postępowań 
1. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia zawierającą komplet dokumentów /protokół 

postępowania wraz z załącznikami/ oraz oferty Wykonawców, naleŜy przechowywać w Spółce przez 
okres 5 lat, od dnia zakończenia postępowania, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
/Zakończenie postępowania następuje z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą/  
  

2. Zobowiązuje się specjalistę ds. administracji i zamówień publicznych do prowadzenia rejestru 
udzielonych zamówień, oraz do archiwowania dokumentacji postępowań przetargowych w „Wodociągi” 
Sp. z o.o. 

§ 6. 
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 

1. UpowaŜniona osoba, sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej 
„sprawozdaniem” na podstawie art. 98 ustawy Pzp. 

 
2. Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca 

kaŜdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 
 
3. Zobowiązuje się specjalistę ds. administracji i zamówień publicznych do sporządzenia i przekazania 

sprawozdania z udzielonych zamówień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, drogą elektroniczną za 
pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: 
http://www.uzp.gov.pl 

 
 

§7. 
Postanowienia  końcowe 

 
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.   
                                         

 


