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ZaLqczntkdo uchwaly nr ,.'J. ,.,12020 RadyNadzotczej
z dnta 14 stYczntaZj2j r,

Regulamin
udzielania zamlwiefi na wykonanie rob6t remontowych lub budowlanych
w sp6ldzielni Budowlano-Mieszkaniowej,,Jednosi" w Krosnie

I. Postanowienia o96lne
odbywa sig w drodze:
$ l, Zlecanie rob6t remontowych lub budowlanych w Sp6trdzielnt
1

L

\ ytnrzcfcrott'
Lv r*r

6s)

)

2) zapytania o ceng;
3)

zam6wien z wolnej rgki.

$ 2, Roboty

w kazdym budynku stanowi4 odrgbny przedmiot zamowienia. Zarzqd powinien

dq|y| do lqczentajak najwigcej Iiczby rob6t

IL

do jednego zam6wrcma,

Przetarg

-

gdy wartodi szacunkowa rob6t
$ 3, Przetargi organizuje i przeprowadzaZarzqd Sp6trdzielni,
przel<racza 40,000,00 zI netto,
$ 4. Przetarg przeprowadza sig

w formie przetargumeogtaniczonego.

w przetargach wykluc za sig:
1) wykonawc6w, kt6rzy wyrzqdzili Sp6ldzielni szkodg, nie wykonujqc zamowienia lub

5 5. Z udziatu

wykonuj qc j e nienalezycie;

2) wykonawe6w, ktorzy zalegajq z

viszczemem podatk6w, oplat

lub skladek na

ub ezpreczeni a sp ole czne ;

zastrzeleniem ochrony danych osobowych, ochlony wlasno$ci intelektualnej oraz
tajemnicy handlowej Sp6ldzielnia moze Zqda( od bior4cych udzial. w przetatgach
S 6,

do

Z

kument6w ni ezb gdnych do przepro wad zenta pr zelat gu.

$ 7, Oferent sklada oSwiadczenie, Ze',

posiada niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie, potencjal ekonomiczny
atakZe zatrudnta osoby zdolne do wykonaniazam6wiema;
2) nie podlega ogranrczeniom wymienionym w $ 5'

l)

i

techniczny,

nie
$ 8, Klyteria oceny spelnienia warunl<6w wymaganych od wykonawc6w

podlegajE

sq
zmianie w toku prowadzonego postqpowania przetatgowego, Wykonawcy zobowtqzani

w

terminie okreslonym przez Sp6idzielniQ, 2e spelniaj4 wymagane warunki.
Sp6trdzielnia wykluczy z udzialu w p o st gp o waniu przetar go vvym wykonawc A, j eLeh stwierdzi,
2e dostarczone przez niego informacje, istotne dla prowadzonego postqpowania, sq
wykaza6,

nieprawdziwe,
$ 9. Wszelkie oSwiad czenia
wymagaj 4 formy pisemnej,

i

zawiadomienia sklad arre przez Sp6tdzielnlg oruz wykonawc6w

$ 10. 1. Przettg przeprowadza komisja przetargowa, w sktrad kt6rej

wchodz4 osoby
zatrudnione w Spoldzielni, kazdorazowo powotrywaneptzezZarz4d Sp6ldzielni,
2. W posiedzeniu komisji przetargowej ma prawo wzi4c udziat czlonek Rady Nadzorczei,
prueznr4upowu2niony.
3, Czlonek komisji przetargowej sklada o$wiadczenie do protokolu, 2e nie pozoslaje z
Ladnym z oferent6w w takim stosunku, ze mogloby to budzii uzasadnione w4tpliwoSci co do
jego bezstronno$ci,

11, O ogloszeniu przetargu Sp6trdzielnia informuje na co najmniej 7 dni przed jego
odbyciem poprzez Lrmreszczenie ogloszenia w Internecie, w tym na stronie Sp6ldzieini) oraz
przynajmniej w jednym, lokalnym portalu ogtroszeniowym. W uzasadnionych przypadkach
termin ten moze ulec skr6ceniu do 5 dni, Informacja ta winna zawieral w szczeg6InoSci:

$

l)
2)
3)
4)
5

)

nazwg i siedzibg Sp6ldzielni;
okreSlenie przedmiotuprzetargu;
okre3lenie miejsca i terminu oraz formy skladanych ofert;
okre$lenie kryterium wyboru naj korzystniej szej oferty;
miej s ce i termin r ozstrzy gnrgcra przetar gs;
miejsce i spos6b, w jaki zainteresowani mog4 zapoznad sig z warunkamtprzetargts;

6)
7) termin zwiqzania ofert4;
8) wskazanie, Le Sp6ldzielni slu|y prawo uniewaznienia

przetargu bez podawania

przyczyn,

12. Przed ogloszenrem przetargu Zatz4d opracowuje specyfikacjq istotnych warunk6w
wycen9
zam6wtenia. Specyfikacja powinna zawierad podstawowe informacje umo2liwraiTce
i wykonanie roboty, bqd4cej przedmiotem przetargu.

$

$ 13, Przystgpuj4cy do przetatgu winien z\oZyd ofertq sporzEdzonE w
i

zawreraj4cq

1)

w

szczeg6lnoSci

:

dane oferenta;

2) wyszczeg6lnienie oferowanej ceny;
3) oSwiad czenie, ze oferent twaza sig za zwrqzanego ofert4 w
4)

jqzyku polskim

w ogloszeniu o przetargu;
do oferty winny zoslad dolqczone wymienione w

$ 5 -7

terminie wskazanym

oSwiad czeniab4dZ dokumentY,

w ogloszeniu o przetargu'
$ 14, Przetarg odbywa sig w miejscu i czasie wskazanym

,

pt'zetargowa, zakres dziil'antatej komisji obejmuje:
$ 15, Przetarg prowadzi komisja

I)ustaleniekryeriumwyborunajkorzystniejszejoferty;

2) stwierd zenie pr awidlowo Sci o gtro zenia przetat gu;
3) zbadanie nienaluszalnoSci kopert;
4) otwalcie wniesionYch oferl;
tych oferl
5) stwierdzenie, kt6re oferty komisja vznaje za mewahne i wymienienie
s

z Podaniem Powod6w niewaznoSci;

6)
7)
8)
9)

odczfiante i rozpatrywanie ofert;
wyb6r najkorzystniejszej oferty;
jego uniewaznieniu;
ogloszenie wynilc6w przetalgu lub ogloszenie o
ktory podpisuj4 wszyscy
sporzqdzenie i podpisanie protokotu z odbytego przetargu,

czlonkowie komisj i plzetargowej'

$ 16. Zaniewazne uznaje sig ofeltY:
1.) ztozone przez wykonawc6w podlegajqcych v,,ylqczeniu
niniej szego regulaminu;
2) zlolone Po terminie;
3) niezawi erajqce wyralnych i ostatecznych cen'

na podstawie

ustalefr

w przypadku:
$ 17. Przetarg podlega ttuiewaznieniu
1) braku ofert;

2) ustalenia,2e?adnazrozpatrywanych o efinie nadaje sig do przyigcta.
podawania przyczyn uniewaZntenta ptzetargu'
$ 18, Komi sja przelargowa nie ma obowi4zku
do Spoldzielni'
zaS oferenc i ztego tytulu nie maj4 zadnychroszczenw stosunku

z powodu braku ofertbqdL
$ 19, W przypaclku niedojScia do skutku plzetargu fiednokrotnie)
jest do udzielenta zam6wienia na
uniewaZnie nta przetargu, Zaruqd Spoidzielni upowazniony
danq robotg w

IIl"

trybie zapytanta o ceng'

Zapytanie o ceng

potencjalnych
zapytanie o ceng winno zosta| skierowane pisemnie do co najmniej 3
zapewnii:
oferent6w oraz umies zczone na stronie internetowej Sp6ldzielni, aby
1) wyb6r najkot'zystniej szej oferty;
$ 20.

1

2)
3)

,

konkurencjg;

sprawnY PrzebiegPostqPowania,
cztonek Rady
Zarzqdu, w trakcie wyboru oferenta, ma plawo wzi4c udzial'
posiedzeniu
2. W
Nadzorczej , ptzez niq upowazniony'

jedn4 cenq
^t $ Z1 , Katdy z oferent6w moLe zaproponowad tylko
Sp6tdzielnia nie prowa dzi zadnych negocjacji w sprawie ceny.

i

nie moze jej zmieni6'

$ 22. Sp6ld zielntazawreraumowQ z wykonawc4,

kt6ry zaoferowalnajkorzystn

\i
\
iejsz4ofertq' t

przypadku gdy w odpowiedzinazapytanie o cenq wplynie jedna oferta lub nie
moZliwoSci do
wptrynie ?adna oferta, to postqpowanie nale|y ponowii zapytanie, w miarq
warunki,
innych oferent6w. Gdy drugie zapytanre nie przyniesie naplywu ofert spetrniaj4cych
zam6wieniamoLnaudzieli6 w trybie zam6wienia z wolnej rgki.

$ 23,

$

W

24, Zapytanie o ceng jest stosowane do zam6wiefi od kwoty 5.000,01

z\ netto do kwoty

40.000 z\netto.

5 25, Zwyboru oferty w trybie zapytaniao

cenQ

Zanqd spotz4dza protokotr,

IY, Zam|wienia z wolnej rgki
po
26, Zamowrenia z wolnej rgki, czyli wyboru oferenta dokonanego przez Zaruqd
najmniej jedna
negocjacjach z jednym dostawc4, rcalizowane bqd4, gdy zachodzi co

0

z nastgpuj 4cych okolicznoSci:

1) roboty maj4szczeg6lny charakter i mozna je uzyskai tylko od jednego wykonawcy;
2) wystgpuj 4 szczeg6lne okolicznosci (m.in, awarie) i wymagane jest natychmiastowe

3)
4)

wykonanie zam6wtentry'
na etapie
wystgpuje koniecznoSc wykonania rob6t, kt6rych nie dalo sig przewidziel
do
przygotow ania prac juL zam6wionych, a kt6re okazaly sig byd niezbqdntJprawidlowe go wYkon ama zadania;
wartoSC robot nie przekracza kwoty 5.000 ztr netto'

A

F",'4*,

RADA

NADZORCZA

SootOti"tni Budowlano-Mieszkaniovri

*JEDNOSC"

3&400 KROSNO, ul. Walslebena 4a,/10

tel 13 432L7 33

Krosno, I7 stycznta2l2l r.

Sprostowanie oczywistej omylki pisarskiej

w $ 23 ,,Regulaminu udzielania
zam6wien na wykonanie rob6t remontowych lub budowlanych w Sp6ldzielni BudowlanoMieszkaniowej ,,JednoS6" w KroSnie", kt6ry stanovm zalqcznik do uchwaNy m ll2020 Rady
W

zwi4zku

z WstEpieniem oczywistej omylki

pisarskiej

Nadzorczej SBM,,Jedno56" zdnia14 stycznia2}2}r., dokonuje sig jej sprostowania.

TreSd $ 23 po sprostowaniu brzmi:

,,5 23.W przypadku gdy w odpowiedzi na zapytanie o ceng wplynie jedna oferta lub nie
wplynie Zadna oferta, to postgpowanie nale|y ponowid zapytaniem, w miarg mo2liwo6ci do
innych oferent6w. Gdy drugie zapytanie nie przyniesie naplywu ofert spelniaj4cych waruiki,

zam6wieniamobnaudzielil w trybie zam6wienia z wolnej rgki."
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a

