
Tekst jednolity

Zńącznik do uchwaĘ nr 3112016
Rady Nadzorczej SM ,,ODRA"
z dnia 07 .01.2016r.

REGIJLAMIN
udzięIanla zafnówień

na roboty, dostawy i usługi

na rzecz SpółdzieLni Mi ęszkaniowej "Odra"

w Policach



Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania zamówień na robo§,

dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ODRA".

§2
1. Postępowanie Spółdzielni w procesie udzielania zamówięń na roboĘ, dostawy i usfugi

p opr ze dza de cy zj a Zar ządu S p ółdz i e ln i, okre ś l aj ąca :

o przedmiotzamówienia,

o komórkę or ganizacyjną spółdzielni odpowie dzialną za prąl gotowanie

i r ealizacj ę zamów ienia,

o tryb wyboru realizatora zamowienia,

o tryb kwalifikacji.

. sposób udokumentowania postępowania.

2. Udzielenie zamówienia na roboty, dostawy i usługi poprzedzone jest każdorazowo
wyborem r ealizatora zamówienia według j ednego z poniżs4l ch trybów:

o przetarg nieograniczony,

o przetarg ograniczony,

. zapytanie o cenę (konkurs ofert),

. zamówienie z wolnej ręki.

3. Tryb kwalifikacyjny przeprowadza:

. zarządSpółdzielni,

. komisja przetargowa powołana zarządzeniem prezesa zarządu spółdzielni.

4. Decyzję o wyborze realizatora zamówienia na roboty, dostawy i usługi podejmuje
Zarząd Spółdzielni, po zakończeniu trybu kwalifftacji.

5. Udzielenie zamówienia na roboty, dostawy i usfugi wymaga każdorazowo formy
pisemnego zlecenia lub pisemnej umowy,

Rozdział 2.
TRYBY WYBORU REALIZATORA ZAMOWIENIA NA
ROBOTYO DOSTAWY I USŁUGI

§3
Pr zetar g nieo graniczony

1. Podstawowym, przetargowym, trybem wyboru realizatora zamówienia na roboty,
dostawy i usługi jest przetarg nieograniczony or1anizowany w celu wyboru
naj korzystniej szej o ferty.



4.

5.

2. Do udziŃu w przetargu nieograniczonym Spółdzielnia zaprasza wszystkich
zainteresowanych poprzęz umieszczenie ogłoszenia o przetargu w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie orazw środkach masowego przekanl.

3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powinno zawterać, co najmniej informacje
o:

o Rodzaju i ilości zamawianych robót, usług lub dostaw.
. Miejscu rea|tzacji zamówienia.
o Terminierealizacji zamówienia.
. warunkach, jakie naleĘ spełnić, aby być dopuszczonym do trybu

kwalifikacyjnego (wniesienie wadium, przedłożenie dokumentów
poświadczających posiadanie uprawnień do wykonywanta rodzaju zamówienia
oraz uprawnień do występowania w obrocie prawlym i inne warunki ujęte
w SIWZ, a także ńożenie pisemnego oświadczenia o wlrażeniu zgody na
ptzetwarzanie danych osobowych stawającego do przetargu przez Spółdzielnię
Mi eszkaniową,,ODRA", według wzoru pr zedłożone go pr zez Sp ółdzi elni ę).

. Sposobie uzyskania SIWZ.
o Terminie i miejscu przetargu.

Postępowanie w Ębie przetatgu nieograniczonego opisuje Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) zatwierdzanakażdorazowoprzęzZarząd Spółdzielni.

Na sporządzenie ofert na przetarg nieograniczony Spółdzielnia Wznacza czas
niezbędny do ich rzetelnego przygotowania.

§4
Przetarg ograniczony

Ze względu na specjalistyczny charakter zamówientabądź ogtaniczoną ilość mogących
je zrealizować wykonawców bądz dostawców Spółdzielnia może zastosować inny,
przetargowy, tryb wyboru realizatoru zamówienia na roboty, dostawy i usługi zNvany
przetargiem ograniczonym organizowanym także w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.

Do udziafu w przetargu ograniczonym Spółdzielnia zaprasza wszystkich znanych sobie
wykonawców lub dostawców (co najmniej dwóch) poprzęz skierowanię do nich
indywidualnychzaproszeń do złożenja ofert na przetarg.

Zaproszenie do przetargu ograniczonego powinno zawierać, co najmniej informacje o:

. Rodzaju i ilości zamawianych robót, usfug lub dostaw.
o Miejscu realizacji zamówienia,
. Terminie realizacji zamówienia,
o warunkach, jakie na|eży spełnić, aby być dopuszczonym do trybu

kwali fi kacyj nego ( wniesi eni e wadium, pr ze dłożenie dokumentów
po świ adczaj ących p o s i adani e uprawnień do wykonyw ania r o dzaju zamówi enia
oraz uprawnień do występowania w obrocie prawnym i inne waruŃi ujęte

, w SIWZ, atakże złożenie pisemnego oświadczenia o wyrazeniu zgody na
przetw arzanie danych osobowych stawaj ącego do przetargu przęz Spółdzielnię
Mi e szkani ową,,ODRA", według wzoru pr zedło żone go pr zęz Spółdzielni ę).

o sposobie uzyskania slwz.
o Terminie i miejscu ptzetargll.

l.

2.

a
J.



4.

5.

Postępowanie w Ębie przetargu ograniczonego opisuje Specyfikacja Istotnych
WaruŃów Zamówienia (SIWZ) zatwierdzanakażdorazowoprzęzZarząd Spółdzielni.

Na sporządzenie ofert naptzetarg ograniczony Spółdzielnia wyznacza czas niezbędny
do ich rzetelnego przygotowania,

§5
Zapytanie o cenę (konkurs ofert)

Zapytanie o cenę (konkurs ofert) to Ęb wyboru realtzatora zamówienia na roboty,
dostawy i usługi, w którym Spółdzielnia mwaca się do wszystkich znanych sobie
wykonawców lub dostawców (co najmniej dwóch) zpytaniem o ich propozycję cenową
r ealtzacji przedmiotu zamówienia.

Tryb zapytanie o cenę (konkurs ofert) można stosowaó, gdy przedmiotem zamówienia
sąroboty, usługi lub dostawy o powszechnie uznanych standardach jakościo!\ych.

Zap7Ąanie o cenę skierowane do wykonawców lub dostawców powinno zawierać co
najmniej informacje o:

. Rodzaju i ilości zamawianych robót, usług lub dostaw.

. Miejscu i terminie realizacji zamówienia.
o waruŃach, jakie naleĘ spełnić, aby być dopuszczonym do trybu

kwalifi kacyj nego ( wni es ienie wadium, przedło żenie dokumentów
po świ adczaj ących po s i adani e uprawni eń do wykonyw ania rc dzaju
zamówienia oraz uprawnień do występowania w obrocie prawnym i inne
waruŃi ujęte w SIWZ, atakże złożęnie pisemnego oświadczenia o
wyrażęniu zgody na przetw arzanie danych osobowych stawaj ącego
do przetar gu pt zęz Spółdzielni ę Mie szkaniową,, ODRA", według wzoru
przedłożonego pr zez Spółdzielnię).

§6
Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki to tryb wyboru ręalizatoru zamówienia na roboty, dostawy i
usfugi, w którym Spółdzielnia udzięla zamówienia po negocjacjach z jednym,
wybranym wykonawcą lub dostawcą.

Przesłankami do stosowania trybu zamówięnia z wolnej ręki może być jedna z
następuj ących okoliczności :

o Wartość zamowienia nie przekaczakwoty 50.000 złnętto.
o przedmiotem zamówienia sąbadania, opinie, ekspeĄzy itp.
o Istnieje tylko jeden wykonawca lub dostawca mogący zrealizować przedmiot

zamówienia.
o zachodzą niespodziewane, istotne

nie mogła przewidzieć, a które
r ealizacji zamówienia.

oko liczno ś ci, zdar zenia, których Spółdzi elnia
zmuszają Spółdzielnię do natychmiastowej

9 Dwukrotnie wszczęte postępowanie zmierzające do wyłonienia ręalizatora
zamówienia na roboty, dostawy i usługi w trybie przetargowym lub zapytania o
cenę nie zostało rozstrzygnięte.

ż.

1J.

l.

l.

ż.



2.

_r.

3. Wykonawca lub dostawca zamówienia,ptzed podpisaniem umowy, zobowiązany jest
do złożęnia pisemnego oświadczęnia o v,ryrażeniu zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową,,ODRA" w Policach.

Rozdział 3.
TRYB KWALIFIKACJI

1.

§7
Tryby przetargowe

Kwalifikacji kandydatów, na realizatora zamówienia na roboty, dostawy i usługi w
przetargowych trybach, dokonuje powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółdzielni
komisja przetargowa.

W skład komisji przetargowej powołać można osoby zwięane ze Spółdzielnią
zależnoŚciąsłużbową (pracownik etatowy), osoby będące człoŃami Rady Nadzorczej
oraz inne osoby w charakterzebranżovnych ekspeńów.

Kwalifikacji kandydatów na ręalizatora zamówienia na roboty, dostawy i usfugi w
przetargowych trybach wyboru dokonuje się bez względu na ilość złożonych ofert. W
wyniku czynnoŚci nviązanych z kwalifikacją do wyboru musi pozostać, co najmniej
jeden kandydat na realizatora zamówienia na roboĘ, dostawy i usfugi (edna ważna
oferta). Nie spełnienie powyższego warunku musi skutkować uniewaznieniem
po stępowa nia pr zetar gowego.

Komisja może odrzució oferty złożone ptzęz kandydatów na realizatorów zamówienia,
ktorzy:

a) uprzednio wykonując roboty, usfugi lub prace projektowe na rzecz Spółdzielni
wykonali je nieterminowo, wadliwie i nie usunęli skutecznie tych wad/usterek,

b) posiadają zadŁużęnia w podatkach lub składkach ZUS,

W przetargach ani innych formach wyboru oferentów nie mogą braó udziafu, jako
kandydaci na realizatorów zamówienia: człoŃowie komisji przetargowej, członkowie
Zarządu Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej, a także ich osoby bliskie -
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

Z przeprowadzonego przetatgu komisja przetargowa sporząd"a protokół z kwalifikacji,
z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni o wybór realizatora zamówienia na roboty,
dostawy i usługi.

§8
Zapytanie o cenę (konkurs ofert), zamówienie z wolnej ręki

Kwalifikacji kandydatów na realizatora zamówienia na roboty, dostawy i usfugi
w innych, nieprzetargowych trybach dokonuje Zarząd Spółdzielni.

Kwalifikacji kandydatów na realizatora zamówienia na roboty, dostawy i usługi w
nieprzetargowych trybach wyboru, dokonuje się pod waruŃiem, że złożono co
najmniej jedną ważną ofertę. Nie spełnienie powyższego warunku musi skutkować
unieważnieniem postępowania.

Po zakonczęniu kwalifikacji Zarząd Spółdzielni dokonuje wyboru realizatora
zamówienia na roboty, dostawy i usfugi.

4.

5.

6.

l.

2.

a
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Rozdział 4.
DOKUME|{TACJA POSTĘPOWANIA

l.

§9
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumentem opisującym tryb postępowania Spółdzielni pr7ry kwalifikowaniu
kandydatów na realizatora zamówienia na roboty, dostawy i usfugi, sposób
przygotowania ich ofert na przetarg oraz procedury wyboru reallzatora zamówienia jest
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zainteresowani uzyskaniem od Spółdzielni zamówienia na roboty, dostawy i usfugi
otrzymują tekst SIWZ bezpŁatnie. W przypadku załącznikow do tekstu SIWZ, które
wymagają profesjonalnego i kosńownego przygotowania, kosźem tych czynności
obciązeni zo stanąsol idarni e wszyscy pobi eraj ący S IWZ.

SIWZ powinna zav,,ięraó informacje co najmniej o:

o szczegółowym opisie przedmiotu zamówięnia.
. Miejscu i terminie realizacji zamówienia,
. wymaganych dokumentach i oświadczeniach,jakie zawierac mająoferty, w

celu dopuszczenia ich do Ębu kwalifikacyjnego, w tym o obowiązku złożenia
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu przez oferenta zgody na przetwarzanie
j ego danych osobowy ch przez Spółdzielnię Mieszkaniową,,ODRA" w Poli cach
wedfug wzoru przedłożonęgo przez Spółdzielnię.

. opisie sposobu przygotowania oferty naprzetarg,

. sposobie i kryteriach wyboru realizatora zamówienia w trybie kwalifikacyjnym.
o wysokości wadium.
o Terminie związania ofertą.
o Istotnych postanowieniach, jakie zawieruć będzie umowa na realizację

zamówienia (proj ekt umowy).
o Miejscu i terminie składania ofęrt oruz miejscu i terminie ich otwarcia.
o sposobię udzielania wyjaśnień i informacji dodatko\\ych.
o Mozliwości odwołaniaptzetargu w każdym czasię lub jego unieważnienia.

l.

§10
Protokół postępowania kwalifikacyjnego

Dokumentem opisującym tryb przeprowadzonej kwalifikacji kandydatów narealizatora
zamówienia na roboty, dostawy i usługi jest Protokół postępowania kwalifikacyjnego

Protokół postępowania kwalifikacyjnego powinien zawierać informacje, co najmniej o:

o przedmiocię zamowienia,
o złożonych ofertach kandydatów na ręalizatora zamówienia,
o czynnościach związanych z oceną złożonych ofert,
. decyzji komisji przetargowej (rekomendacji dla kandydata narealizatora).

2.

2.



§11
Wybór rea|izatora zamówienia na roboĘ, dostawy i usługi, odwołanie,

unieważnienie postępowania

Wyboru realizatora zamówienia na roboty, dostawy i usfugi dokonuje Zarząd
Spółdzielni stosuj ąc postanowienia niniej szego regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza moze wyrazić zgodę, w formie
stosownej uchwaĘ, na wybór wykonawcy z pominięciem procedur wynikających
z niniej sze go Regulaminu.

Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofęrt lub jego unieważnieniu.

Rozdział 5.
UMOWY, ZLECENIA O REALIZACĘ ZAMOWIEI\IA
|{A ROBOTY, DOSTAWY I USŁUGI

§12
Umowa, zlecenie

1. Umowa lub zlecenie wymaga każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa lub zlecenie o wartości zamówienia powyżej 50.000 zł nętto powinny być
zab ezpieczone gwarancj ą ubezpi eczeni ową lub p ieniądzem.

§13
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 07 .07 .2016 r.

2, Traci moc ,,Regulamin udzięlanta zamowień na roboty, dostawy i usługi na rzecz

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ODRA" w Policach uchwalony przezRadę Nadzotczą

Uchwałą Nr 66 z dnia 27 .12.2007 r. z poźn. zmianami,

przewodni Rady Nadzorczej

Leszek piechocki

1.

2.

BĄPA IVADZC}R CZAópoł.lzleln i Mii;szkan iowej,,oDiłĄ,,
W PCLICACH


