ZARZĄDZENIE NR 39/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 stycznia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin
i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U.
z 2020 r.
poz. 713 i 1378)
oraz
art. 32 ust. 2 pkt. 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2322)
zarządzam co następuje:
§ 1. W zasadach wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy
Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr
657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zasad wykonywania
w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie
„4.
Obligatoryjne załączniki do wniosku stanowią zatwierdzone przez dyrektora komórki
merytorycznej następujące dokumenty:
1)
2)

opis przedmiotu zamówienia;
dokumentacja merytoryczna (w szczególności dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót albo program funkcjonalno – użytkowy w przypadku
robót budowlanych). Dokumentację przekazuje się również w formie elektronicznej,
w formacie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);

3)

opis sposobu obliczenia ceny oferty;

4)

wykaz wykonawców, których należy zaprosić do negocjacji (wraz z adresami
i numerami telefonów), jeżeli zamówienia udziela się w trybie przewidującym prowadzenie
negocjacji;

5)

wskazanie wykonawcy, z którym będą prowadzone negocjacje, jeżeli zamówienia
udziela się w trybie z wolnej ręki;

6)

uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu udzielenia zamówienia innego niż
przetarg lub tryb podstawowy;

7)

zaparafowane przez radcę prawnego i podpisane przez dyrektora komórki
merytorycznej projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy,
zwane dalej projektem umowy;”.;

2) Skreśla się użyte w tytule Rozdziału 5 wyrazy „w Urzędzie Miasta Szczecin”.
3) W § 13:
a) wyrazy „komórka merytoryczna” zastępuje się wyrazem „zamawiający”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) zamawiający każdorazowo sporządza notatkę z udzielenia zamówienia, którego wartość
jest niższa niż 130 000 zł netto, zwaną dalej notatką, w której dokumentuje dokonaną
analizę rynku lub zawiera podstawę prawną wraz z uzasadnieniem braku dokonania
analizy rynku. Wzór notatki określa Dyrektor BZP i udostępnia na stronie Uminetu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu
Miasta Szczecin oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi
Miasta, Skarbnikowi Miasta zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji oraz kierownikom
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
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