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I. PosraNowIENIA oGoLNE

§1

l, Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania przetargów związanych
z zamówieniami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" realizowanych
z własnych środków, aw szczególności:

1) na roboty inwestycyjne,
2) na roboty remontowe,

3) na wykonanie prac projektowych,

4) na usługi w zakresie:

a) konserwacji mienia Społdzielni,

b) pielęgnacji zieleni,
c) inne usługi związane z administrowaniem budynkami i terenami osiedlowymi;

5) na dostawy,

6) na najem lokali użytkowych lub dzierzawę terenu,

7) na zbycie środka trwałego.

ż, W przypadku realizowania zamówień ze środków publicznych stosuje się przepisy Ustawy z
dnia 11109.20l9r. - Prawo zamówień publicznych.

§2
Udzielenie zamówień moze byc prowadzone w trybie:

l) przetargu nieograniczonego,

2) przetargu ograniczonego,

3) zapytaniaofertowego,

4) zamówienia z wolnej ręki.

§3
Decyzję o przeprowadzeniu przetargu kazdorazowo podejnruj e Zarząd Społdzielni"

§4
1 . Podstawolvym trybem udzielania zamówienia jest przetarg nieograniczony.
2. W postępowaniu przetargowym należy kierować się zasadą powszechności, woinej

konkurencji, jawności i przejrzystości postępowania.

3" Przetarg ma na celu umozliwienie Społdzielni dokonania wyboru najkorzystniejszej spośród
co najmniej dwoch ważnych pisemnych ofert, spełrriających warunki podane w SIWZ
(Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia).

4. ZaĘteria oceny ofeĘ przyjmuje się;

1) cenę, a gdy cena jest raząco niska lub wysoka, to Konrisja zwraca się w forn-rie

pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,

2) koszt eksploatacji,

3) wiarygodnośc (referencje, koncesje i uprawnienia, zap\ecze techniczre. itp.),

4) czas wykonania lub dostawy,

5) termin i formy płatności,



6) inne uznane zaważne zawartę w specyfikacji.
5. Dopuszcza się uznanie przętargu za ważny, gdy uczestniczy jeden oferent w przypadku

przetargu na najem lokalu uzytkowego, dzierżawę gruntu lub zbycie środka trwałego.
RÓwniez na roboĘ remontowe i konserwacyjne pod warunkiem spełnienia pozostałych
ustaleń przetargowych.

6. W przypadku, gdy nie zostały złożonę żadnę oferly lub wszystkie oferty są niewazne,Zarząd
Społdzielni podejmie decyzję o ogłoszeniu przetargu ograniczonego lub udzieli zamówienia
w trybie zapytania ofefiowego,bądź z wolnej ręki.

§4
Spółdzielnia, ogłaszając przetarg, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym
jego etapie bez podaniaprryczyny"

§5
l. Przetarg nieograniczony polega na zaproszeniu nieograniczonej liczby oferentów do

składania pisemnych ofert.
2, Zaproszenia dokonuje się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Spółdzielni,

na stronie internetowej lub w mediach,
3. Ternrin składania ofert - nie krotszy ntz2l dni licząc od dnia opublikowania ogłoszenia.

§6
1. Przetarg ograniczony organizuje się w przypadku, gdy:

|) ze względu na specyficzny charakter zamowienia istnieje ograniczona lięzba
wykonawców mo gącycir wykonac zamówienie,

2) koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego byłyby niewspółmiernie wysokie
w stosuŃu do wartości zamówienia.

2. Przy przetargu ograniczonym zaprasza się do udziału co najmniej trzy firmy wybrane przęz
Zarząd, Zaproszenie powinno być wysłane jednocześnie do wszystkich rvybranych oferentów
(listownie, faxem, e-mailem lub osobiście). W uzasadnionych przypadkach liczbata nie moze
być mniejszaniż dwoch.

3. 'rermin składania ofert - nie krótszy niż 14 dni licząc od dnia zawiadomienia oferentów o
zaproszeniu do przetargu.

§7
1. Zapytanie ofertowe to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający kieruje zapytanie

ofeftowe do wybranych przez siebie wykonawcow l zaprasza ich do składania ofer1. Na
Podstawie złożonych ofert Spółdzielnia negocjuje warunki umowy
z wybranymi przez siebie wykonawcami.

2. SPÓłdzielnia wszazyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego, zapraszając do
składania ofert taką liczbę vrykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez ntch
działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia
konkurencję oraz wybor najkorzystniejszej oferty (nie mniej niżtrzech oferentów),

§8
Zamowięnia z wolnej ręki zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko
z jednym wykonawcą.
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§9
Wsrystkie rodzaje przetargów wymienione w § 2 mogą być organizowane w trybie
przyśpieszonym. Wówczas termin składania ofert wynosi 7 dni. UĘcie trybu przyspieszonego
każdorazowo wymaga pisemnego uzasadnienia zatwierdzonego przezZarząd Spółdzielni.

§ 10

1. Do każdego przetargu sporządzana jest dokumentacja przetargowa,

2. Spółdzielnia może pobieraó opłaĘ za wydanie SIWZ,
Wysokość i tryb pobierania opłaty określa Zarząd Społdzielni. Udostępnienie dokumentacji
przetargowej do wglądu w siedzibie Spółdzielnijest nieodpłatne.

3. Specyfikacja istotnych warunkow zamówienia jest sporządzana przez Zarząd Spółdzielni
ipowinna zawieraó
1) szczegółowe określenie przedmiotu zamówieniawraz ze wszystkimi załącznikami,
2) opis sposobu przygotowania oferty,

3) opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od
wykonawców,

4) informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy (np. wyciągi
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej.
zaświadczeniazUrzędu Skarbowego i ZUS, opinię bankową, referencje, oświadczenie,
ze oferent przejmuje waruŃi ofertowe oraz umowne i zobowiązuje się do zawarcia
umowy w wymaganym terminie),

5) wymogi co do opisania ceny oferty i sposobu jej obliczenia,
6) wymagany termin realizacji zamówienia,

7) wysokość wadium i formę jego wniesienia,

8) miejsce i termin składania ofert,

9) istotne dla Społdzielni postanowienia,

10) projekt umowy"

§ ll
Ogłoszenie o przetargu winno określać:

1) nazwę i siedzibę Spółdzielni,
2) określenie rodzaju przetargu,

3) przedmiotprzetargu,

4) miejsce i termin składania ofert,

5) miejsce i termin, gdzie można zapoznac się lub odebrać dokumentację przetargową
(ew, projekt techniczny), specyfikację istotnych warunków zamówienia, projekt umowry

iinne,
6) miejsce i termin otwarcia ofert,

7) jeśli wymagane jest wadium to określenie jego wysokości wrazz terminem i sposobem

wpłaty,

8) zastrzężęnie o mozliwości uniew ażnięnia przetargu bez podani a przy czy n)

9) zastrzeżenie, że w przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie
wykonały zobowtązań wobec Społdzielni lub są z nIą w sporze,

§12



1" Oferent przystępujący do przetargu składa ofertę w zamkniętej , nieprzeżroczystej
i zapieczętowanej kopercie w miejscu i terminie określonym w specyfikacji. Po tym terminie
oferty nie mogą byó przyjmowanę.

2. zapieczętowane oferly przechowuje się w siedzibie spółdzielni,
3. Otwarcie ofert, ogłoszenie nazw i adresów oferentów oraz cęn i warunków odbywa się

w części pierwszej przetargu.

4, Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium. Zasady i konieczność wpłacenia
wadium każdor azowo okre śl i Zar ząd S połdzi e lni.

5" Wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni w przypadku wycofania oferty po terminie
składania ofert lub w razię uchylenia się oferenta, którego oferta została wybrana od
podpisania umowy.

6, Oferent nroże wycofać ofer-tę przed terminem zakończenia składania ofert, bez konsekwencji
utraty wadium.

7" wadium zwracane jest w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
8" Oferentom, ktorych oferty zostały rłybrane do realizacji zamówienia wadium pozostaje

w Spółdzielni do czasu, zavłaręia umowy o realizację robot.

II. KOVnSJA PRZETARGOWA

§13
L Przetarg przeprowadza Komisj a przetargowa powołana przez Zarząd Społdzielni składająca

się z przewodniczącego komisji i minimum dwoch członków - pracownicy Spółdzielni
odPowiedzialni merytotycznie za ten odcinek prac}, którego dotyczy przedmiot
postępowania przetargowego.

2. W Pracach komisji uczestniczyć będzle przedstawiciel Rady Nadzorczej w charakterze
obserwator a, wznaczony pl-zez Przewodnic zącęgo Rady.

3, Obserwatorowi, uczestniczącemu z głosem doradczym, przysługuje prawo wniesienia uwag
do protokołu.

4. Nie Przybycie przedstawiciela Rady Nadzorczej, pomimo skutecznego powiadomienia, nie
wstrzymuje procedury pr.zetargowej.

5, Członek Komisji zobowiązany jest rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone mu
czynności, kierując się vłyłącznie przepisami prawa.

6. W Pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby, które są człoŃami rodziny oferenta, lub
Pozostające z nim w stosunku prawnym lub faktycznym, ktory budzi uzasadnione
wątpliwoŚci co do ich bezstrorrności na podstawie złożonego oświadczenia.

7, W stosunku do członka Komisji, któremu udowodni się naruszenie prawa, w tym niniejszego
Regulaminu lub swoim działaniem naraził Społdzielnię na straty stosuje się postępowanie
wynikające ze stosunktt pracy"

§14
Przetarg składa się z dwoch części"
i w pierwszej części komisja przetargowa dokonuje następujących czynności:

1) stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia przetargu,
2) badania nienaruszalności kopert zawiera)ących oferty i ich zewnętrznego wyglądu oraz

sprawdzenia kolejnego numerll nadanego przy składaniu ofert,



3) odrzucenia kopert z ofertami, które wpłynęĘ po wyznaczonym czasie; koperty te

zo staj ą komi syj ni e zniszczone b e z otwierani a,

4) otwarcia wniesionych ofeń,
5) stwierdzenia ważności ofert, ewentualnie odrzucenie ofert i ustalenie powodu ich

odrzucenia;

6) odczytanie ważnych ofert z podaniem ceny,

7) sporządzenie protokołu komisyjnego otwarcia ofert,

8) odczytanie protokołu z za7l,Laczeniem, żę został on przyjęty z zastrzeżeniami (akimi)
lub bez zastrzeżeń.

2. W drugiej części Komisja przetargowa:

1) dokonuj e szczegołowej analizy ofert i ich punktacji,

2) wybiera najkorzystniejszą ofertę,

3) sporządza protokół z wyników przetargu z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleri
i wpisuje datę rozstrzygnięcia, ktora jest datą zakończeniaprzetargu.

4) w przypadku, gdy postępowanie przetargowe wymaga kilku posiedzeń komisji,
protokół sporządza się z kazdego posiedzenia oddzielnie.

§ 15

1" Komisja podejmuje decyzję o wyborze ofert w oparciu o przeprowadzoną ocenę w sposób
jawny i w oparciu o indywidualne arkusze ocen człoŃów komisji.

2. W przypadku jednakowej oceny ofeń, decyduje głos przewodniczącego.

3. CzłoŃowie komisji mogą wnosić do protokołu uwagi i zastrzeżenia.

4. Komisji przetargowej przysługuje prawo przystąpienia do negocjacji cen ofertowych
z poszczęgólnymi oferentami.

5. Protokoł z postępowania przetargowego Zarząd Spółdzielni przedkłada Radzie Nadzorczej do
zatwierdzęnia.

6" W oparciu o zatwierdzony protokół przetargowy Zarząd Spółdzielni zawięra umowę
z wybranym oferentem.

7. Wynik przetargu podawany jest do wiadomości na terenie Społdzielni i każdemu z oferentow
na piśmie.

§ 16

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosuje się Ęteria okleślone
w Regulaminie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. NłOZOROWANIE REALIZACJI UMOW

§ i7
Za prawidłową realizację umowy odpowiada pod względem merytorycznym pracownik działu
odpowiedzialny zarealizację zadanta oraz inspektor nadzoru nadzorujący roboty.

§ 18

Kńda zmiana zakresu robót ustalonego przetargiem wymaga formy pisemnej pod rygorern
niewazności (aneksu do umowy).
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§19
Przed zapłatą nalezności wynikającej z umowy, każda faktura musi być sprawdzona pod
względem merytorycznym i formalnym. opieczętowana i opisana plzęz pracownika
odpowiedzialnego za r ealizację umowy.

IV. POSrANOWIENIA KOŃCOWE

1.

§20
Od obowiązku przeprowadzenia przetargu odstępuje się w przypadku, gdy wartość
zamówienia jest niższa niź 10 tysięcy złotych brutto dla prac remontowych oraz 35 tysięcy
złotych brutto dla prac inwestycyjnych. Rownież, gdy zachodzi potrzeba natychmiastowego
działania w sytuacjach niezwłocznęgo usunięcia awarii.
Zlecenie wykonania robót określonych w ust. l następuje na podstawie przeprowadzonych
negocj acj i pt zez o soby upowaznio ne przęz Zarząd Spółdzielni.
Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokoł, w którym na|eĘ uwzględnió:
1) nazwę i dres zamawiającego,
ż) datę i miejsce prowadzenia negocjacji,
3) dokładne określenie przedmiotu negocjacji,
4) wszelkie istotne elementy, których dotyczą negocjacje zwłaszcza określenie terminu,

wy soko śc i wy nagrodzeni a i zasady wynagrodzenia.
O każdorazolvym odstąpieniu od przetarguZarząd informuje Radę Nadzorcząprzedstawiając
pisemne uzasadnięnie podjętej decyzj i.

3,

Niniejszy Regulamin został uchwalony przęz Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą
Nr, Ź5. .,l202l w dniu /8 p"arhięr.łrdkq.. . 2O21r. z mocąobowiązującą od dnia uchwalenia"

Traci moc Regulamin przeprowadzania przetargow w Społdzielni Mieszkaniowej ,.BESKID" w
NowYm Sączu uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą
Nr 4012010 w dniu 08 lipca 2010r.

4.
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