Zarządzenie Nr 316/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 11 maja 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W załączniku do zarządzenia Nr 808/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia
2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„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);”;
2) w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) udzielania zamówień (w kwotach, o których mowa w § 1 ust. 1), których
przedmiotem są określone dostawy, usługi lub roboty budowlane w stosunku do
których brak jest obowiązku stosowania ustawy Pzp na podstawie przepisów innych
niż ustawa Pzp;”;
3) § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) usług notarialnych, prawnych, ubezpieczeniowych, 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 130 000,00 zł netto;”;
4) § 1 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„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 130 000,00 zł
netto;”;
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5) w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Przepisu ust. 4 i 5 można nie stosować w przypadku zamówień udzielanych w celu
wykonania uchwały jednostki pomocniczej Miasta.”;
6) § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 7, kontrolujący sporządza
notatkę pokontrolną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla
kontrolowanego i kontrolującego, jednym dla Kierownika zamawiającego i jednym
dla Stanowiska pracy ds. audytu wewnętrznego). Notatka pokontrolna zawiera w
szczególności:
1) nazwę kontrolowanej komórki organizacyjnej;
2) datę przeprowadzenia kontroli;
3) zakres przeprowadzonej kontroli;
4) skierowane do kontrolowanego uwagi pokontrolne zawierające stwierdzone
nieprawidłowości - w przypadku ich wystąpienia oraz wnioski;
5) podpis osoby kontrolującej z podaniem stanowiska służbowego.”;
7) § 7 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) informację o możliwości unieważnienia postępowania na każdym jego etapie w
tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;”;
8) § 7 ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) dane osoby do kontaktu z Wykonawcami w szczególności: numer telefonu,
stanowisko służbowe oraz godziny pracy;”;
9) § 7 ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego zaakceptowany przez Biuro
Radców Prawnych oraz posiadający kontrasygnatę Skarbnika Miasta Kalisza - opisany
zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą u zamawiającego – gdy jest
wymagany zapisami Regulaminu.”;
10) § 7 ust. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nazwę zamówienia, numer postępowania, termin składania i otwarcia ofert,
wartość szacunkową zamówienia oraz kwotę, którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia;”;
11) § 7 ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nazwę zamówienia, numer postępowania termin składania i otwarcia ofert;”;
12) § 8 ust. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) informację o możliwości unieważnienia postępowania na każdym jego etapie w
tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;”;
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13) § 8 ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) dane osoby do kontaktu z Wykonawcami w szczególności: numer telefonu,
stanowisko służbowe oraz godziny pracy;”;
14) § 8 ust. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego zaakceptowany przez Biuro
Radców Prawnych oraz posiadający kontrasygnatę Skarbnika Miasta Kalisza - opisany
zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą u zamawiającego – gdy jest
wymagany zapisami Regulaminu.”;
15) w załączniku nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pkt 9 w
części poprzedzającej tabelę otrzymuje brzmienie:
„9. Porównanie złożonych ofert (bez ofert złożonych przez wykonawców
wykluczonych i ofert odrzuconych):”
§ 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.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

3

