
 

Zarządzenie nr 18/2021 

Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach 

z dnia 18 maja 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach 

 

  

 

Uwzględniając zmianę wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) regulacji w zakresie zamówień 

publicznych w celu uaktualnienia w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach 

wewnętrznych przepisów regulujących tryb i zasady wydatkowania środków finansowych w celu 

dokonywania: zakupu materiałów i urządzeń, zakupu usług oraz zakupu robót budowlanych zarządzam, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

1. W Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach, zwanym dalej „Spółką”, zamówienia na 

dostawy, usługi lub roboty budowlane udzielane w celu obsługi stałych systemów przeznaczonych do 

świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją energii cieplnej, 

oraz w celu dostarczania energii cieplnej do sieci, zwane dalej „zamówieniami sektorowymi”, 

realizowane są na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 

w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach, zwanym dalej „Regulamin”, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Zamówienia sektorowe o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, które na dzień wydania 

zarządzenia wynoszą: 

• dla dostaw i usług - wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428.000 euro, 

• dla robót budowlanych - wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.350.000 euro, 

realizowane są na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”. 

4. W odniesieniu do zamówień, których łączna wartość w danym roku budżetowym nie przekroczy kwoty 

130.000,00 PLN, czyli tzw. „zamówień pozasektorowych” - Regulaminu, o którym jest mowa w ust. 2 

nie stosuje się. Zasady postępowania zostały opisane w § 2. 

5. Zamówienia realizuje się na podstawie wniosku o realizację, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Zarządzania. Wniosek, o którym jest mowa w zdaniu poprzednim, składany jest 

odpowiednio: 

a) w zakresie zakupu materiałów i urządzeń - do Zespołu ds. Logistyki i Zamówień, 

b) w zakresie zakupu usług i robót budowlanych - do Działu Technicznego. 

 

 

 

 

§ 2 



1. Opisane w niniejszym paragrafie zasady obowiązują dla wydatków powyżej kwoty 10.000,00 PLN. Do 

kwoty 10.000,00 PLN wydatki dokonywane są z uwzględnieniem ich celowości i oszczędności oraz 

terminowości. 

2. Po zatwierdzeniu wniosku, o którym jest mowa w § 1 ust. 4 wyznaczona jednostka organizacyjna 

przeprowadza rozeznanie rynku w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Rozeznanie rynku przeprowadza się poprzez skierowanie pisemnego zapytania do wykonawców 

w liczbie zapewniającej zachowanie zasady konkurencyjności, ale mnie mniejszej niż 2.  

4. Z porównania ofert sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez członka Zarządu.  

5. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty może być cena lub koszt oraz kryteria jakościowe 

odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

6. Dla potrzeb dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty wystarczy otrzymanie jednej ważnej oferty. 

7. Każdorazowo postępowanie kończy się zawarciem umowy lub wystawieniem zlecenia w formie 

pisemnej. 

 

§ 3 

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu kończy się zawarciem umowy lub wystawieniem 

zlecenia w formie pisemnej, chyba, że odrębne przepisy wymagają formy szczególnej. 

 

§ 4 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez 

podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 

2. Do przeliczenia wartości zamówienia przyjmuje się średni kurs złotego w stosunku do euro ustalony 

w Komunikacie Komisji Europejskiej, który na dzień wydania niniejszego zarządzenia wynosi 

4,2693.1 

 

§ 5 

1. Właściwe komórki organizacyjne w terminie do dnia 31 marca każdego roku przekazują do Działu 

Technicznego informacje o planowanych zamówieniach sektorowych. 

2. Właściwe komórki organizacyjne w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują do Działu 

Technicznego informacje dotyczące udzielonych w poprzednim roku - w zakresie realizacji zadań 

własnych komórek - zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

3. Dział Techniczny sporządza, zgodnie z art. 82 ustawy Pzp roczne sprawozdanie o udzielonych 

zamówieniach i przekazuje je Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca 

każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3 uwzględnia się także informacje dotyczące udzielonych 

zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w § 1 ust. 3 niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 6 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadza Dział Techniczny we współpracy 

z działem merytorycznie prowadzącym sprawę. 

2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7 

 
1 Podany kurs obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2453). 



1. Wykonanie zarządzenia pod względem merytorycznym powierzam kierownikom poszczególnych 

komórek organizacyjnych. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam członkowi Zarządu sprawującemu bezpośredni 

nadzór nad jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację zamówień. 

 

§ 8 

Kwoty i wartości określone w Zarządzeniu ulegają zmianie stosownie do zmiany progów unijnych 

i średniego kursu złotego w stosunku do euro. 

 

§ 9 

Traci moc Zarządzenie nr 9/2006 Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  

w Pabianicach z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie wewnętrznych przepisów regulujących tryb i zasady 

wydatkowania środków finansowych w celu dokonywania: zakupu materiałów i urządzeń, zakupu usług 

oraz zakupu robót budowlanych. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 roku. 

 

§ 11 

Załącznikami do Zarządzenia są: 

1. Załącznik nr 1 – Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty 

budowlane 

2. Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o realizację 

3. Załącznik nr 3 – Regulamin komisji przetargowej 

 

 


