
Zarządzenie Nr 46/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 stycznia 2021 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  udzielania  zamówień
publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  
(Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) w związku z art.  2 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 808/2020 Prezydenta Miasta  Kalisza z dnia 31 grudnia  
2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się
następujące zmiany:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Procedur  dotyczących  wyłonienia  wykonawcy,  zawartych  w  niniejszym
Regulaminie można nie stosować w przypadku:

1) przyznawania dotacji ze środków publicznych; 

2) udzielania zamówień (w kwotach, o których mowa w § 1 ust. 1) określonych w
art. 9-15 ustawy Pzp;

3) udzielania zamówień (w kwotach, o których mowa w § 1 ust.  1) w których
zostały spełnione przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o
którym mowa w art. 214 ust. 1 ustawy Pzp;

4) udzielania zamówień (w kwotach, o których mowa w § 1 ust. 1), które zostały
poprzedzone konkursem, a w szczególności gdy przedmiot konkursu dotyczył
usług, o których mowa w art. 325 ust. 1 ustawy Pzp;

5) udzielania zamówień (w kwotach, o których mowa w § 1 ust.  1) w  sytuacji
kiedy  niezbędne  jest  natychmiastowe  udzielenie  zamówienia  (np.  awarie,
zdarzenia losowe, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, groźba powstania szkody
o  znacznych  rozmiarach)  lub  na  podstawie  przepisów  odrębnych  do
określonych  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych  brak  jest  obowiązku
stosowania ustawy Pzp;

6) usług  notarialnych,  prawnych,  usług  komornika  sądowego,  audytu,  szkoleń,
usług  cateringowych,  usług  publikacji  lub  zamieszczania  ogłoszeń,  zakupu
książek lub czasopism - których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest
mniejsza niż 129 999,99 zł netto;
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7) dostaw wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do
sieci  kanalizacyjnej,  dostaw  gazu  z  sieci  gazowej,  dostaw  ciepła  z  sieci
ciepłowniczej,  usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii  elektrycznej,
ciepła lub paliw gazowych - których wartość, bez podatku od towarów i usług,
jest mniejsza niż 129 999,99 zł netto;

8) zamówień  o  wartości  mniejszej  niż  12 000,00  zł  netto  w  przypadku  gdy
udzielane są w celu wykonania uchwały jednostki pomocniczej Miasta;

9) udzielania  zamówień  (w  kwotach,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  1)  osobie
prawnej  nad  którą  zamawiający  sprawuje  kontrolę,  odpowiadającą  kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej
osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje
inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Komórki organizacyjne zobowiązane są do bieżącego ewidencjonowania postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się niniejszy Regulamin oraz
dodatkowo zamówień, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-9 niniejszego Regulaminu
(od 0,01 zł netto do kwoty 129.999,99 zł netto) poprzez prowadzenie rejestru według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.”;

3) §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Zamówienia  w  kwocie  powyżej  2 000,00  netto  zł  udziela  się  w  formie  umowy
pisemnej  zawierającej  co  najmniej:  dokładne  oznaczenie  zamawiającego  
i  wykonawcy,  dokładne  oznaczenie  przedmiotu  umowy,  dokładny  i  jednoznaczny
termin realizacji umowy, dokładne i jednoznaczne warunki płatności oraz inne istotne
dla  zamawiającego  czynniki  wpływające  na  należyte  wykonanie  przedmiotu
zamówienia.”;

4) §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Za udokumentowaną zgodą Prezydenta, można udzielić zamówienia bez zachowania
formy umowy pisemnej do kwoty 49 999,99 zł netto przy zachowaniu pisemnej formy
zlecenia lub zamówienia.”;

5) §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Można  nie  dochować  czynności  szacowania,  o  której  mowa  w  ust.  1-2  
w przypadku, gdy na podstawie z wiedzy i doświadczenia pracownika zamawiającego
jest wysoce prawdopodobne, że wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 4 000,00 zł
netto  (np.  w  przypadku  zamówień  dokonywanych  na  podstawie  umowy  ustnej,
dorozumianej w placówce handlu detalicznego itp.).”;

6) tytuł §6 otrzymuje brzmienie:

„Zamówienia publiczne o wartości poniżej 4 000 zł netto”;

7) §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Zamówienia,  o  wartości  od  0,01  zł  netto  do  3 999,99  zł  netto  zwolnione  są  
z obowiązku przeprowadzenia zapytania ofertowego”;

2



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

8) §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Zamówienia  o  wartości  poniżej  4 000,00  zł  netto  może  zostać  poprzedzone
zapytaniem ofertowym – w takim przypadku stosuje się przepisy § 7 Regulaminu.”;

9) tytuł §7 otrzymuje brzmienie:

„Zamówienia publiczne o wartości od 4 000 zł netto do kwoty 49 999,99 zł netto”;

10) §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Udzielenie  zamówienia  o  wartości  od  4 000,00  zł  netto,  a  nieprzekraczającej
49 999,99 zł netto, poprzedzone musi zostać, w ramach analizy rynku:”;

11) §7 ust. 14, następujący po ust. 16 otrzymuje numerację:

„17”;

12) w §8 ust. 13 i 14 otrzymują odpowiednio numerację „11” i „12”;

13) w  załączniku  nr  1  do  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  w  Urzędzie
Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przypis
wyjaśniający numer 4 otrzymuje brzmienie:

„Szacunkowa  wartość  zamówienia  musi  być  zgodna  z  wartością  wskazaną  
w  załączniku  nr  2  do  Regulaminu.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  §5  ust.  3
Regulaminu  należy  wpisać  słowa  „Poniżej  4 000  zł  netto.”  Szacunkowa  wartość
zamówienia nie może przekraczać 129 999,99 PLN netto”;

14) w tytule załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych słowa: 

„dokument obowiązkowy w kwotach od 2 000 zł netto”;

Zastępuje się słowami: 

„dokument obowiązkowy w kwotach od 4 000 zł netto”;

15) w  załączniku  nr  3  do  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  w  Urzędzie
Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przypis
wyjaśniający numer 17 otrzymuje brzmienie:

„Wartość szacunkowa musi być zgodna z Załącznikami nr 1 i 2 do Regulaminu”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
Kalisza.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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