Zarządzenie Nr 9 / 2017
z dnia 03 marca 2017 r.
Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy Komisji Przetargowych
w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
Na podstawie § 7 Statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – załącznik do
Uchwały Nr 167/2014 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz art. 15 ust.1, art. 18
ust. 2 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm)
wprowadzam

zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych i pracy Komisji Przetargowej stanowiącym
zał. nr 1 do Zarządzenia nr 5/2017 z 22 lutego 2017 r.
§1
Treść § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zarząd i Oddziały prowadzą rejestr przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 38 do Regulaminu”.
§2
W treści § 26 ust. 1 zmienia się odwołanie do nr załącznika z nr 4 na nr 5.
§3
W treści § 30 ust. 2 zmienia się odwołanie do nr załącznika z nr 33 na nr 38.
§4
W załączniku nr 7 do regulaminu pn. „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” w rozdziale XIII pkt 1.4
usuwa się podpunkty a i b dotyczące zaświadczenia Urzędu Skarbowego i ZUS, natomiast pkt 1.4 otrzymuje
nowe brzmienie:
„W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp zamawiający żąda oświadczenia
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności”.
§5
W załączniku nr 4 do regulaminu pn. „Wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia o wartości
powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp” zmienia się pkt 15, który otrzymuje brzmienie:
Czy przewiduje się udzielanie wykonawcy zaliczek na podstawie art.151a ustawy Pzp: TAK / NIE *
(Uwaga: Nie zaleca się stosowania zapisów umożliwiających udzielanie wykonawcy zaliczek, o których mowa
w art. 151a ustawy Pzp, na wykonanie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 143a ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca zostanie
wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, chyba że zamówienie jest udzielane na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przed wszczęciem postępowania, w którym zostanie dopuszczane
udzielanie zaliczek, należy uzyskać pisemną zgodę Dyrektora WZMiUW w Warszawie.).
§6
Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia.
§7
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Oddziałów i Kierownikom Działów WZMiUW.
Otrzymują:
1. Dyrektorzy Oddziałów;
2. Kierownicy Działów WZMiUW: OA, UW, FK. IPE, Sekcja;
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych;

