
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4^/2019 
Zarządu Spółki MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu 

z dnia ...

Procedura udzielania zamówień przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu

Procedura określa zasady i tryb udzielania zamówień stanowiących zamówienia sektorowe 
w rozumieniu art. 132 i art. 133 Ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

§1
Postępowanie w przypadku zamówień do wartości 5 000,00 zł netto:

1. Kierownik komórki organizacyjnej dokonuje rozeznania rynku poprzez porównanie ofert, od takiej 
liczby wykonawców, która pozwala na uzyskanie ofert konkurencyjnych. Kierownik może pozyskać 
oferty z dowolnych, dostępnych źródeł, a następnie wybiera ofertę najkorzystniejszą.

2. Kierownik komórki organizacyjnej sporządza zlecenie zakupu na formularzu F-71 wraz notatką 
z rozeznania rynku, zawierającą uzasadnienie wyboru wykonawcy.

3. Kierownik komórki organizacyjnej przekazuje zlecenie zakupu do zatwierdzenia przez Prezesa 
Zarządu Spółki.

4. Po zatwierdzeniu zlecenia, kierownik komórki organizacyjnej przekazuje je do realizacji przez Dział 
Logistyki i zaopatrzenia (TZ).

5. Zamówienia do kwoty łącznej 1.000,00 zł netto realizuje samodzielnie kierownik komórki 
organizacyjnej, której zamówienie dotyczy, bez zastosowania przepisów określonych w pkt 1-4, 
przy czym cena jednostkowa jednej pozycji zamówienia tego samego rodzaju nie może przekraczać 
200,00 zł netto, a łączna wartość zamówienia tego samego rodzaju w ciągu roku nie przekracza 
5000,00 zł netto.

6. Dla zakupów, na które zostało przeprowadzone i rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie 
zamówienia (zakupy sukcesywne) w przedziale kwot od 1000,00 zł netto - 4999,00 zł netto dla 
działów podległych Głównemu Specjaliście ds. Eksploatacji i obsługi obiektów (DT) wystarczy 
uzyskanie zatwierdzenia zlecenia zakupu przez Głównego Specjalistę ds. eksploatacji i obsługi 
obiektów (DT).

7. Zamówienia, o których mowa w ust. 5 mogą dotyczyć tylko działalności podstawowej 
działu/komórki organizacyjnej z wyłączeniem zakupu wyposażenia do biur oraz brygad.

§2
Postępowanie w przypadku zamówień o wartości powyżej 5 000,00 zł netto do kwoty progów unijnych:

1. Kierownik komórki organizacyjnej określa wartość szacunkową zamówienia. Podstawą ustalenia 
wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT, 
ustalone z należytą starannością.

2. Komisja Przetargowa na podstawie opisu przedmiotu zamówienia otrzymanego od kierownika 
komórki organizacyjnej, sporządza Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ). SWZ powinna 
zawierać:

a) formularz oferty,
b) formularz cenowy (w przypadku zaistnienia potrzeby),
c) opis przedmiotu zamówienia,
d) proponowane warunki uczestnictwa i wymagania wobec wykonawców,
e) projekt umowy (w przypadku zaistnienia potrzeby).

3. Przewodniczący komisji sporządza ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na formularzu F-170.
4. Zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Spółki ogłoszenie, o którym mowa w pkt 3 wraz z SWZ 

zostaje zamieszczone na stronie BIP Spółki przez pracownika komórki organizacyjnej 
odpowiedzialnego za publikowanie ogłoszeń.

5. Termin składania ofert nie może być krótszy niż:
a) w przypadku dostaw i usług - 5 dni od chwili zamieszczenia ogłoszenia,
b) w przypadku robót budowlanych - 14 dni od chwili zamieszczenia ogłoszenia.



6. Jeżeli w terminie wyznaczonym do składania ofert nie wpłynie żadna oferta, Komisja Przetargowa 
sporządza informację o unieważnieniu postępowania. Unieważnienie postępowania zatwierdzone 
przez Prezesa Zarządu Spółki zamieszcza się na stronie BIP Spółki.

7. Postępowanie jest ważne, jeżeli w terminie do składania ofert wpłynie minimum jedna oferta.
8. Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Przetargowa 

wraz z Kierownikiem komórki organizacyjnej, której postępowanie dotyczy.
9. Z postępowania sporządzą się protokół, który podpisują osoby uczestniczące w ocenie ofert 

i wyborze najkorzystniejszej oferty.
10. Komisja Przetargowa składa wniosek do Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na wybranie 

wykonawcy, wyłonionego w toku postępowania o udzielenie zamówienia (załączając do wniosku 
protokół z postępowania) i przekazuje go pod obrady Zarządu Spółki w celu uzyskania stosownej 
uchwały.

11. Komisja Przetargowa sporządza informację o wyniku postępowania i zatwierdzoną przez Prezesa 
Zarządu Spółki zamieszczenia na stronie BIP Spółki.

12. Zarząd Spółki może zadecydować o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny.
13. Kierownik komórki organizacyjnej, której postępowanie dotyczy sporządza zlecenie zakupu 

i przekazuje je do zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu Spółki.
14. Jeżeli specyfika warunków zamówienia wymagała, Komisja Przetargowa przygotowuje umowę 

w celu jej zawarcia. Umowę podpisuje Prezes Zarządu Spółki.
15. Kierownik komórki organizacyjnej, której postępowanie dotyczy nadzoruje realizację zlecenia 

zakupu lub umowy, jeżeli specyfika warunków zamówienia jej wymagała.
16. Komisja przetargowa prowadzi rejestr prowadzonych postępowań.
17. Dokumentacja z przeprowadzonych postępowań przechowywana jest przez Komisję Przetargową.
18. Plan zamówień sporządza Komisja Przetargowa, na podstawie złożonych przez kierowników 

działu/komórki organizacyjne wniosków, do dnia 31 stycznia każdego roku.

§3
1. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może udzielić zamówienia bez zastosowania zasad 

niniejszej procedury.
2. Procedury nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są:

1) Usługi ubezpieczenia,
2) Usługi bankowe,
3) Usługi prawnicze,
4) Usługi telekomunikacyjne,
5) Usługi ekspertyz, analiz, i badania,
6) Usługa wyceny i operatów szacunkowych,
7) Zakupu gazu, energii cieplnej i elektrycznej, paliw,
8) Zakup sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

§4
Podstawy obliczenia wartości zamówienia na roboty budowlane.

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, 
jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3) kalkulacji wartości szacunkowej dla nieskomplikowanych robót, nie wymagających 
dokumentacji projektowej lub prognozowanych kosztów budowy/modemizacji sieci 
i obiektów na podstawie wcześniej przeprowadzonych postępowań.

2. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz metody i podstawy obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, określają odrębne przepisy.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w/Kblpbfzegu jr 2 
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