
UCHWAŁA NR31/2016

RADY NADZORCZEJ SM ,,ODR2{ll
DI{IA 07.07.2016r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i

usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ODRA" w Policach"

§1
W Regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM ,,ODI{A" uchwalonym
przez Radę NadzorcząSM ,,ODRA" dnia 27.12,2007 r. uchwałą nr 66, ostatni tekst jednoliry z dnia
30.06.2015 r uchwała nr 2612015 wprowadza sięnastępującezmiany

§ 1 otrzymuie nastepuiace brzmienie:

,,Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania zamówięńna roboĘ dostawy i usługi w
Spółdzielni Mieszkaniowej,,ODRA":

§ 2 w ust.l zdanie pierwsze otrzvmuie brzmienie:

,,Postępowanie Spółdzielni w procesie udzielania zamówienia na roboĘ dostawy i usługi
p opr ze dza de cy Ą a Zar ządu S p ółdzi e ln i, okre ś l aj ąc a :

o przedmiot zamówienia,

o komórkę organizacyjną spółdzielni odpowiedzialnązaprrygotowanie irealizację
zamówienia,

o tryb wyboru ręalizatora zamówienia,

o tryb kwalifikacji,

. sposób udokumentowania postępowania.

§ 2 ust. 4 otrzvmuie brzmienie:

,,Decyzję o wyborze realizatora zamówienia na roboty, dostawy i usfugi podejmuje Zarząd
Sp ółdzielni, p o zakońc zeniu trybu kwali fi kacj i. ".

W§7-
- w ust. 2 sĘreśla sie wvrazv..lub członkami Rad Osiedlowvch"

- dotvchczasowv ust.4 oznacza sie iako ust. 6

- ust. 4 i 5 otrzvmuia nastepuiace brzmienie::

,,4. Komisj a może odrzucić oferty złożone przęz kandydatów na realizatorów zamówienia,

którzy:

a) uprzednio wykonując roboty, usługi lub prace projektowe narzecz Spółdzielni wykonali je



nieterminowo, wadliwie i nie usunęli skutecznie tych wad/usterek,

b) posiadaj ązadŁażenia w podatkach lub składkach ZUS.

5. W przetargach ani innych formach wyboru oferentów nie mogąbracudziŃu, jako kandydaci
na realizatorów zamówienia: człoŃowie komisji przetargowej, członkowie Zarządu
Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej atakże ich osoby bliskie - małżoŃowie, dzieci,
rcdzice i rodzeństwo."

§ 1,1 ust. 1 otrzymuia brzmienie:

1. Wyboru realizatorazamówienia na roboĘ dostawy i usfugi dokonuje Zarząd Spółdzielni
sto suj ąc po stanowienia nini ej szego Regul aminu.

dopisuie sie ust. 2 i 3. które otrzvmuia brzmienie:

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza moze wyrazić zgodę, w formię stosownej

uchwa§, na wybór wykonawcy z pominięciem procedur wynikających z niniejszego
Regulaminu.

3. Zarząd Spółdzielni możę podjąć decyzję o odwołaniu przetargu, zamknięciuprzetargubez
wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnieniu.

skreśla sie Rozdział 6

§2
Uchwala się tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówięń na roboty, dostawy i usługi na rzecz
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ODRA" w Policach", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaprzyjęciem uchwały głosowało ..{. osób

Przeciw uchwale głosowało ..P. osób
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