Regulamin udzielania zamÓwień na roboĘ, usługii dostawy wykonywane na rzecz
SpółdzielniMieszkaniowej Księże Małe we Wroclawiu
Rozdział I
Postanowieniaogólne
l. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp)(Dz,U z2013 poz" 907),
2. Ustawa Prawo Spółdzielcze (ups) (D.U 54 l 1994,poz. 288 zpóŻniejszymi zmianami),
3" LJstawaPrawo budowlane(upb) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz" U. z20lA r. Nr 243,
poz" 1623ze zm.),
4' Razporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych'
jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie( Dz. U. Nr 75, poz.690 zpoźn.zm.),
5. StatutSpółdzielniKsięze Małe.
IlekroĆw regulaminiejest mowa o:
Ustawie _ naIeŻyrozumieć ustawę o zamówieniach publicznych z 29 stycznia 2004 r.(Dz.U z f0I3 r, poz,
907').
Robotach budowlanych . nalezy rozumieĆ- budowę, a takŻęprace polegającena przebudowie,montazu,
remoncielub rozbiórce obiektubudowlanego.
Usłudze- wszelkie prace.które nie są robotami budowlanymi ani dostawami.
Dostawie . dostarczante Zamawiającemu produktów, materiałów, surowców, urządzeń, sprzętu oraz innych
rzeczy i dobr.
oferencie - wykonawcę, dostawcę. osoby flzyczne, prawne' krajowe t zagraniczne araz osoby lub
podmioty"gospodarczeprowadzącedziatalnoŚć gospodarcZą.
Zamawiającym - SpółdzielnieMieszkaniow4 Księże Małe - SM.
ofbrtę o najniższej cenie oferowanej przez potencjalnych
Ofercie najkorzystniejszej
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriow
lub
która
w-vkonawców/dostawców
odnoszącychsię do przedmiotu zamówienia.
Ofercie ważnej - ofertę. która spełniawszystkie wymogi zawartę w SIWZ (wymogi Zamawiającego).
która wpłynętao czasie, a wadium ( jeŚli byłowymagane)wpłynęłow terminie.
Ktlmisj i Przetargowej - komisji ustanowionej uchwałq Zarzqdu Społdzielni.
WartoŚci zamówienia - wartoścszacunkowazamówienia ustalonaprzęzZamawiaj4cego zna|eŻytą
starannoŚcią-bez uwzględnieniapodatku od towarów i usługVAT (kwota netto).
Rozdział II
Zasady ogólne udzielania zamówień
l ' Zamówięnia na realizację robot, usług i dostaw materiałów lub sprzętu na potrzeby Spółdzielni
N4ieszkaniowej KsięŻe Małe z udziałem środków uzyskanych z budŻetu Państwa lub samorządu
terytorialnego Gmin.v, s4 przeprowadzane według zasad i trybu przewtdzianego w ustawię Prawo
zamówień publicznych.
2, Zamowienia na realizację robót. usług i dostaw materiałów oruz sprzętu na potrzeby Spółdzielni
Mieszkaniowej Księze Małe bez udziałuśrodkówokreślonychw pkt.1' przeprowadzanesą zgodnie
z zapisami niniej szego Re gulaminu.
RozdziałIII
Tryby udzielania zamówień
1. Sposób realizowania poszczególnych zamowien na roboty,dostawy i usługizamieszcza się w corocznych
planach inwestycyjnych, remontowych i planach uwzględniających bieŻące potrzeby eksploatacyjne
^t
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2. Udzie|anie zamówień na roboty, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Społdzielni Mieszkaniowe.i
Księze Małe dokonuje się w trybie:

1)zamÓwieniaz wolnejręki,
2) zapytaniao cenę'
3) przetargunieograniczonego, w którym na publiczne ogłoszenie,oferty mog4 składaćwszyscy
zainteresowaniWykonawcy.

3. Procedura z|ecanta robót, dostaw i usług wykonywanych na rzecz Społdzielni Mieszkaniowej Księże
Małe,realizowanychz jej środkówwłasnych, jest zaIeŻnaod ich wartoŚci.
4. Ustala się następująceprogi kosztowe,od których uzaleznionajest decyzja o sposobiei trybie udzielanego
zamówienia:
1) do lcwoty 15 000 złotych - zamówienia mogą być udzielanez wolnej ręki'
2) od lcwoty 15 000 złoĘch do kwoty 50 000 zł - zap;Ąanieo cenę ,
3) powyżej kwoty 50 000 zł - wymagajq zastosowania procedury przetargowej w formie przetargu
nieograniczonego.
5. W przypadku dostaw lub usługmających clrarakterci4gły lub periodyczny. próg kosztowy ustala się rv
wartościłącznejza okres nie mniejszy niz 12 miesięcy.
6. Z|ęcantęrobót, dostaw i usług do kwoty nie przekraczającejl 5 000 zł moŻeodbywac się z wolnej ręki.
7. Pracownik, któremu zlecono zadanie dokonującazamówienia w tym trybie, zobowi4zanyjest
do sprawdzeniawiarygodnościoferentów (np. poprzez referencje)oraz do wyboru najkorzystniejszejoferty.
8.Z|ecante robót, dostaw i usługna kwoty w przedziale 15 000 zł - 50 000 zł odbywać się będ4 w trybie
zapytań o cenę.
9. Zapytanie o cenę na|eŻywystosowaćdo minimum 3 wykonawców reprezentującychszeroko rozumiany
rynek dostawców i usługodawców.
10. Pracownik, któremu zlecono zadanieprzygotowujezamówienie na roboty,dostawy itd.
11' Wyboru wykonawcy w tym trybie dokonuje członek Zaruądu właściwyze względu na przedmiot
zamówienia i podziałobowiązków - w oparciu o pisemną opinię pracownika, któremu zlecono zadanie
wybierając ofertę najkorzystniejszą
|2. Z|ecanie dostaw i usług na kwotę powyżej 50 000 zł. odbywa się zawsze w oparciu o przetarg
nieograniczony,
13' Z|ecęnie dostaw i usługna kwotę powyzej 15 000 zł. wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorcze.ina
udzielenie zamówienia oraz, po przeprowadzeniu postępowania na udzielenię zamówienia, Wymaga
uprzedniej zgody Rady Nadzorczej nazawarcie umowy z wybranym kontrahentem.
Rozdział IV
Postanowieniadotycząceprocedury nviązanejzwyborem trybu zamówienia mającym na celu
wyłonieniewykonawcy lub dostawcy.
1. Zamawiającymroboty,usługi,dostawyjest SM Księze Małe.
2. Wybór rodzaju postępowania na udzielenie zamówienia jest przedmiotem wniosku pracownika
Spółdzielni i jest zatwietdzane przez członka Zarządu właściwegoze wzg|ędu na przedmiot zamówienia i
podziałobowiqzków z uwzg|ędnieniemzapisów dotyczących progów kosztowych, od których uzależniony
jest sposób i tryb udzielanegozamówienia.
3. CzynnoŚci w postępowaniuo udzielenie zamówień w trybie przetargunieograniczonego przeptowadza
Komisja Przetargowa,powoływanaptzezZarząd okresowo lub na potrzeby określonego
postępowania.
W składKomisji wchodz4 3 osoby spośródpracowników Spółdzielni.
4. Do udziałuw pracach Komisji Przetargowejzapraszanyjest przedstawicielRady Nadzorczej.
5. Do udziałuw pracach Komisji Przetargowejmog4 byc zapraszani:eksperci,biegli, rzec,zozna:wcy
lub inne
osoby.
6. Nie moze być członkiemKomisji Przetargowejosoba będącaczłonkiem rodziny oferenta, pozostĄqcaz
oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Że moze to budzić zasadnicze w4tpliwościco do jej
bezstronności'w szczegolnościdotyczy to członkostwa we władzach podmiottr ubiegającego się o iit ;
zamówienie oraz osoba lub podmiot gospodarczy.
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7. Do obowiązków Komisji PrzetargowejpowołanejprzezZaruądna|eŻy:
1) otwarcie i rozpatrzenięotbrt,
wniosku do Zarządu o rczstrzygnięciu przetargu,
f) złc:Żenie
3) ogłoszeniewyników przetargu
8. Termin wyznaęZonydo składaniaofert wynosi co najmniej 14 dni.
9^osoby biorące udział'w przetargu obowiązane są wnieśćwadium, którego wysokoŚć określaZarząd i
złoŻyĆoświadczenie a zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oruZ przyjęciu jego postanowień bez
zastrzeięn.
l0. Do umÓw w przedmiocie zamówień na roboty,dostawy i usługiwykonywanę narzęcz SM Księże Małe
maj4 zastosowanieprzepisy Kodeksu cywilnego oruz zasadyniniejszegoRegulaminu"
i aneksy'do tych umów muSZ4być sporz4dzonew formie pisemnej pod rygorem niewazności"
11' Limorł.-v
12. Pruelargjestwazn,vgd,v wpłynęłyco najmniej dwie oferty niepodlegająceodrzuceniu.
zakres
13. Wzory: ogłoszeniao pŹetargu, Specyfikacja IstotnychWarunków Zamowienia (z zał'ącznikami),
dokumęntacjiKomisji Przetargowej'
Rozdział V
Wadium
1^Przystępującydo przetargujest obowiązany wnieŚc wadium określonew granicach od l0lodo 107o
wańoŚci zamowienia.
2. oferent przystępującydo przetarguwnosi wadium w pieniądzuna rachunekbankowy Spółdzielni'
w czękach gotówkowych potwierdzonych' gwarancji bankowych' gwarancji ubezpteczeniowych.
3 . Zamawiający Zwraca wadium, niezwł'ocznie,j ezeli :
1) upłynąłtęrmin Zw|qzanla of'ertq.
2) zawarto umowę i ofęrent wniósł zabezpieczenie naleiy.tego wykonania umowy,
3 ) Zamawiajqcy uniewaŻnlłprzetarg,
;l, Na pisemny wniosek of'erenta Zamawiajqcy jest obowiązany zwrociĆ wadium niezwłocznie. lecz nie
wniosku ptzez oferenta' który wycofał ofertę przed
pozniej niz po 3 dniach roboczych od dnia zł'oŻęnta
upływemterminu składaniaofert"
5, Zamawiaj4cy jest obowiązany zwrócić wadium niezwłocznie, |ecz nie pózniej niŻ po 5 dniach roboczych
od dnia w1,boru oferty najkorzystniejszejalbo uniewaznieniu postępowania- wszystkim Wykonawcom
biorącym udział. W pclstępowaniu z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza.
6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego,gdy:
wybranajako najkorzystniejszaodmowiłpodpisaniaumowy na warunkach
l ) oferent,którego ot.ertazostał'a
w ofercie,
określonych
umowy stałosię niemozliwę zprzyczyn lezącychpo stronie Oferenta,
2'|zalryarcte
31 wycofanie oferty nastąpiłopo upływieterminu składaniaofert,
4) oferent nie wniósł zabezpieczenia nalez1.tegowykonania umowy
7, Wadium oferenta, ktÓrego ofbrta została Dznana za najkorzystniejszą zostaje za|iczane pr'Zez
Zamawtaj4cegona poczet zabezpteczenianalezytegowykonania umowy.
Zabezpieczenie należytegowykonania umowy
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa ząda od wykonawcy zabezpteczęntanalęŻytegowykonania umowy' Zwanego
daIejzabezpieczeniemjezeli warlośćrobót, dostaw lub usługbędącychprzedmiotem zamówienia
przekraczakwotę 15 000 zł,w wysokości:
a) dla zamówienia nieprzekraczĄącego 50 000 zt - |0oń ceny ofertowej'
b) dla zamówieniaod 50 000 zł do l00 000 zł- ] 5% ceny ofertowej.
c) dla zamówienia przekraczaj4cego100 000 zł'- od 5 oń ceny ofertowej.
)..Zabezpteczeniemoze być :
a) wniesione w pieni4dzu _ do dnia, w ktorym rozpoczynĄą się robotylprace związane zzarnow|eniem'
b) w przypadku zamówienia w trybie przetargu,wniesione wadium zazgodą oferenta moŻębyc za|iczone na (poczetzabezpteczeniaw częŚci lub w całości,
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c) nroze być potrącane z faktur za częściowewykonanie robót, w przypadku zapisu w umowie o
częściowymrczliczaniu robot za pisemną zgodą Zarzqdu, z podaniem informacji o terminie i wielkości
potrqcenia.
3. Zabezpteczeniewnoszone w pieni4dzu, wykonawca wpłacana rachunek bankowy wskazany
przez
Społdzielnię.
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwTaca zabezpieczeniew terminach:
1) 30 dni od dnia ptzekazaniaprzez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Spółdzielnięjako
naleŻyciewykonanych, co powinno być stwierdzonew protokole odbioru końcowego robót;
zwróeona kwota nie możebyć większanti7} % kwoty zabezpieczenia.
2) 14 dni po upłyrvieterminu gwarancji i rękojmi oraz po podpisaniu protokołuz usunięcia wszystkich
stwierdzonych usterek,pozostałe30% kwoty zabezpieczenia'
3) zabezpieczeniew kwocie nizszej niż 1000 zł wypłacanejest po upływie 30 dni od dnia przekazaniaprzez
wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Spółdzielnięjako nalezycie wykonanych, co powinno
być stwierdzonew protokole odbioru końcowego robót.
Rozdział VI
Postanowieniakońcowe
1. Zarząd moie uniewaznić przetargbez podania przyezyn.
2. W przypadku,gdy dwa kolejne przetargi dotyczącetego samego zamówięnia nie d,adzqrozstrzygnięcia.
wyboru wykonawcy (dostawcy) dokonuje się przy udziale Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu . RN
głosuje wniosek Zarządu w przedmiocie wyboru wykonawcy (dostawcy) na najblizszym posiedzeniu
plenarnym, nie pózniej niŻ 60 dni od daty wniosku Zarz4du.
3. Zasady wyboru wykonawców i dostawców określoneniniejszym Regulaminem mogą ulec zawieszeniu w
przypadku okoliczności szczególnych związanych z usuwaniem skutków katastro{ działanzywiołów lub
innych okolicznościzagruŻających
zyciu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Księze Małe,ich mieniu
lub mieniu Spółdzielni.
4. o kazdvm zleceniu , o którym mowa w pkt. 3 niniejszego Rozdziału, Zarząd zobowięzany jest
powiadomićpisemnie Radę Nadzorczq w trybie pilnym to jest w terminie 3 dni od dnia wyboru wykonawcy/
dostawcy.
Niniejszy Regulamin wchodzi w Życiez dniem 28 stycznia 2016 r. na podstawie Uchwałynr O|lf0|6 z dnia
28.0I,f0I6 r. Rady NadzorczejSpółdzielni. Uchyleniu ulegaRegulaminz29 puŹdziernika
2015 r.
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Załączniki:
1. ogłoszenieo przetargu.
2. SpecyfikacjiIstotnychWarunków Zamówienia( z załącznikami)
3. Zakresdokumentacji
Komisji Przetargowe.i.
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