
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 
31 grudnia 2020r. Procedura wszczęcia postępowania o zamówienie 
klasyczne zgodnie z Pzp  
 

§ 1 Zakres regulacji 

 
1. Zamówień w Urzędzie Gminy w Kawęczynie udziela się na podstawie ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
24.10.2019 r. poz. 2019) oraz „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 
do wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto” zwanego dalej „Regulaminem” 
przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn Nr 81/2020 z dn. 
31.12.2020 r.  

2. Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość 
szacunkowa jest poniżej kwoty 130.000,00 tys. zł netto udzielane są 
samodzielnie przez jednostki organizacyjne oraz stanowiska merytoryczne w 
poszczególnych Referatach Urzędu Gminy na podstawie procedur określonych 
w w/w „Regulaminie”.  

3. Zamówienia klasyczne na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, których 
wartość jest równa lub przekracza 130.000,00 zł netto realizowane są 
przez stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień 
publicznych w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

 

§ 2 Plan Zamówień Publicznych 

 
1. Podstawą do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z Pzp na dostawy, usługi i 
roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej 130.000,00 zł 
netto jest Plan Zamówień Publicznych na dany rok budżetowy, 
sporządzony na druku stanowiącym Załącznik A do niniejszej procedury. 

2. W terminie 14 dni po uchwaleniu budżetu Gminy na dany rok budżetowy 
pracownicy merytoryczni poszczególnych Referatów w Urzędzie Gminy i 
jednostek organizacyjnych dokonują analizy planowanych dostaw, usług w 
tym dostawy i usługi powtarzające się okresowo oraz robót budowlanych, a 
także ustalają wstępne koszty i przewidywany termin ich realizacji. Listę 
przewidywanych zamówień w referacie oraz jednostce przekazują do 
Kierownika swojego referatu.  

3. Kierownicy referatów przedkładają zaakceptowany zakres rzeczowy wraz ze 
skróconym opisem przedmiotu zamówienia, terminem realizacji oraz 
orientacyjną wartością przewidywanych zamówień sporządzony przez 
pracowników merytorycznych w formie elektronicznej (e-mailem) na 
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych, 
który w oparciu o dostarczone dane sporządza i przedkłada Wójtowi Gminy 
Kawęczyn Plan Zamówień Publicznych do udzielenia w danym roku wraz z 
propozycją zastosowania trybu zamówienia wynikającego z ustawy Prawo 
zamówień publicznych przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych.  

4. Plan zamówień w danym roku po zatwierdzeniu przekazywany jest do 
poszczególnych Referatów oraz publikowany zgodnie z art. 23 ust. 1 Pzp w 
Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej 
Zamawiającego nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia 
budżetu gminy. 

5. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia publicznego, nie 
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przewidzianego w Planie Zamówień Publicznych bądź zmiany zawartych w 
planie informacji związanych z konkretnym zamówieniem (np. przedmiotu, 
terminu, wartości) wnioskodawca przedkłada niezwłocznie wniosek 
Kierownikowi Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, celem dokonania 
aktualizacji Planu Zamówień.  

 

6. Aktualizacji Planu zamówień dokonuje niezwłocznie na podstawie 
zatwierdzonego wniosku pracownik ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i 
zamówień publicznych, zgodnie z art. 23 ust. 4 Pzp zamieszczając w Biuletynie 
Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego. Dla 
zamówień, których czas realizacji przekracza okres objęty planowaniem, 
wymagane jest upoważnienie wynikające z uchwały Rady Gminy Kawęczyn. 

 

§ 3 Wniosek o wszczęcie procedury 

 
1. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia następuje na wniosek 

pracownika merytorycznego realizującego zamówienie. We wniosku 
należy określić środki finansowe przeznaczone na realizacje przedmiotu 
zamówienia, zatwierdzone przez Skarbnika Gminy oraz zaakceptowane przez  
Wójta Gminy. Wniosek powinien zawierać m.in.: 

1) opis przedmiotu zamówienia (część merytoryczna specyfikacji warunków 
zamówienia); 

2) podstawy określenia  wartości szacunkowej zamówienia wyrażoną w PLN oraz 
Euro ustaloną w terminie, zgodnym z Ustawą; 

3) termin lub okres realizacji przedmiotu zamówienia; 
4) projekt umowy w sprawie danego zamówienia parafowany przez radcę 

prawnego; 
(umowa  przekazana do akceptacji przez radcę prawnego z wyprzedzeniem 
min. 5 dni  przed terminem złożenia wniosku) 

5) spis dokumentów posiadanych przez komórkę organizacyjną w wersji 
uproszczonej a niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w przypadku 
robót budowlanych dokumenty w szczególności: 

a) dokumentację projektową, 
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
c) opis przedmiotu zamówienia w programie funkcjonalno użytkowym 

/jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych/, 

d) przedmiar robót budowlanych (oraz kosztorys inwestorski do wglądu 
/jeżeli dotyczy), 

e) niezbędne uzgodnienia (pozwolenie na budowę, decyzje, itp.). 
W/w dokumenty winny być załączone w formie elektronicznej oraz 
przesłane poczta e-mail. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania stanowi 
Załącznik B do niniejszej procedury. 

2.  Zatwierdzony wniosek wraz z załącznikami przekazywany jest na stanowisko 
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych celem 
nadania mu numeru rejestrowego i rozpoczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne. Obowiązkiem składającego wniosek jest dopilnowanie odpowiednio 
wcześniejszego terminu zgłoszenia zamówienia, tak aby umożliwić 
przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 35 ustawy o finansach 
publicznych. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Wójta Gminy na 
realizację zamówienia, następuje zaniechanie realizacji zamówienia. 
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3. Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych 
występuje do Wójta Gminy o powołanie składu osobowego Komisji 
Przetargowej (w tym pracownika merytorycznie właściwego ze względu na 
przedmiot zamówienia). Wniosek sporządzany jest na druku stanowiącym 
Załącznik C do niniejszej procedury. 

4. Komisja przetargowa, powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy 
przeprowadza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
zgodnie z przepisami ustawy.  

 

§ 4 Czynności wykonywane w związku z procedurą udzielenia zamówienia klasycznego 

 
1. W oparciu o art. 222 ust. 4 Pzp najpóźniej przed otwarciem ofert Komisja 

Przetargowa udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

2. Oferty składane są na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w Gminie 
Kawęczyn. Pracownik na st. do spraw organizacyjnych i sekretariatu lub spraw 
organizacyjnych, kadr, bezpieczeństwa i obronności mający dostęp do ePUAP 
udostępnia Komisji Przetargowej dokumenty elektroniczne celem otwarcia 
zaszyfrowanych ofert.  

3. Zgodnie z art. 63 ust 2 w procedurze krajowej ofertę oraz oświadczenia 
wstępne, o których mowa w art. 125 ust 1  składa się pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub  w postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem 
osobistym w związku z tym Komisja Przetargowa dokonuje analizy podpisanych 
dokumentów m.in. sprawdza przy użyciu różnych narzędzi do weryfikacji 
podpisu : 
- czy zastosowany podpis jest podpisem kwalifikowanym, 
- czy certyfikat kwalifikowany jest ważny lub czy był ważny w momencie jego 
użycia, 
- czy osoba, która podpisała jest umocowana do tej czynności, 
- czy dokumenty są integralne tzn. czy nie została zmieniona ich treść po 
podpisie. 

4. Zgodnie z art. 222 ust. 5 niezwłocznie po otwarciu ofert Komisja Przetargowa 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z 
otwarcia ofert lub unieważnieniu postępowania oraz zgodnie z art. 81 
ust.1 przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach lub 
unieważnieniu postępowania w terminie 7 dni od dnia otwarcia (przy użyciu 
formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego 
Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnego ze wzorem informacji). 

5. Zgodnie z art. 98 Zamawiający może żądać wadium, które może być 
wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji lub poręczenia przekazane w 
postaci elektronicznej. Przyjmowanie, deponowanie, zatrzymywanie i 
wydawanie wadium odbywać się będzie w Referacie Budżetowo – Podatkowym 
Urzędu. Zwrot wadium następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 7 dni na pisemny wniosek Komisji Przetargowej złożony do Referatu 
Budżetowo-Podatkowego.  

6. Zgodnie z art. 449 do art. 453 Zamawiający może żądać zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Przyjmowanie, deponowanie i wydawanie 
zabezpieczenia odbywać się będzie w Referacie Budżetowo – Podatkowym 
Urzędu. Zwrot, zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy bądź 
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przedłużenie terminów gwarancji następuje niezwłocznie na pisemny wniosek 
pracownika merytorycznego realizującego umowę w sprawie zamówienia 
publicznego złożonego do Referatu Budżetowo-Podatkowego. 

7. Zgodnie z art. 253, art. 254 oraz art. 260 Komisja Przetargowa niezwłocznie 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację 
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu 
postępowania. 

8. Zgodnie z art. 309 nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia pracownik na stanowisku ds. 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych zamieszcza w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania 
zawierające informacje o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu 
postępowania.  

9. Realizacja poszczególnych zamówień następuje po przeprowadzonej 
procedurze i podpisaniu umowy. Komisja Przetargowa przekazuje na st. ds. 
obsługi interesanta 3 egz. zawartej umowy w celu skierowania jej do 
pracownika merytorycznego realizującego zamówienie, do Referatu 
Budżetowo-Podatkowego oraz st. ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i 
zamówień. 

10. Pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień 
publicznych prowadzi rejestr umów zawartych w wyniku postepowania w trybie 
zamówień publicznych. Zgodnie z art. 448 w terminie 30 dni od wykonania 
umowy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 
wykonaniu umowy, zgodnie z informacją niezwłocznie przekazaną od 
pracownika merytorycznego realizującego umowę w sprawie zamówienia 
publicznego.  

11.  Pracownik merytoryczny realizujący umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w przypadkach określonych w art. 446 (m.in. gdy na realizację 
zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny 
ofertowej, nałożone zostały kary umowne, wystąpiły opóźnienia w realizacji 
umowy, zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy albo dokonał jej 
wypowiedzenia w całości lub w części ) sporządza przy instruktarzu st. ds. 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień Raport z realizacji 
zamówienia w terminie miesiąca od dnia sporządzenia protokołu odbioru 
lub uznania umowy za wykonana albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia 
oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej.  

12. Po zakończeniu postępowania, pełna dokumentacja elektroniczna 
przechowywana jest na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
i zamówień publicznych zgodnie z wymaganiami określonymi (§ 6 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej): 
-  w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dn. 17.02.2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
- w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dn. 14.07.1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania, a w szczególności 
protokołu z załącznikami oraz ofert zapewniając nienaruszalność wszystkich 
przechowywanych danych. 

13. Pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień 
publicznych zgodnie z art. 82 ust. Pzp sporządzania i przekazuje Prezesowi 
Urzędu Roczne Sprawozdanie z udzielonych zamówień w tym 
zamówień wyłączonych z zakresu ustawy Pzp, których wartość jest 
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mniejsza niż 130.000,00 zł netto udzielonych w danym roku, którego 
sprawozdanie dotyczy w terminie do 1 marca następnego roku. 

 
 

                                                                              /-/ Jan Nowak  

                                                                       Wójt Gminy Kawęczyn 
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