
 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 3/2021 

 

Prezesa Zarządu  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

Spółka z o.o. w Goleniowie 

z dnia 01.07.2021 roku 

 

w sprawie ustalenia zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień 

na dostawy, usługi i roboty budowlane 

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Goleniowie 

 

 Na podstawie § 12 ust. 8 Umowy Spółki, § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Zarządu  Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Goleniowie oraz ustawy Kodeks cywilny, zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. W  Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Goleniowie, zwanym dalej „Spółką”, 

zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane udzielane w celu udostępniania lub obsługi 

stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, 

transportem lub dystrybucją energii cieplnej, albo 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  Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka 

z o.o. w Goleniowie, 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”. 

 

§ 3 

1. Zamówienia sektorowe, o których mowa w § 1 ust. 1 realizuje się na podstawie wniosku o 

udzielenie zamówienia sektorowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Zarządzania. 

2. Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu kończy się zawarciem umowy 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. 

3. 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.Wzór ustalenia wartości szacunkowej zamówienia określa Załącznik nr 3 do 

niniejszego zarządzania. 

 

§ 5 

1. Właściwe działy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują do Komisji Przetargowej 

informacje o planowanych zamówieniach sektorowych. 

2. Właściwe działy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują do Komisji Przetargowej 

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

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

3. Komisja Przetargowa 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 prowadzący postępowanie 

dla którego realizowane jest zamówienie we współpracy z  Komisją Przetargową. 

2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7 

1. Wykonanie zarządzenia pod względem merytorycznym powierzam kierownikom poszczególnych 

działów oraz członkom Komisji Przetargowej. 

 

§ 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 7/2008 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie z dnia 20.08.2008 r. 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień sektorowych oraz Regulaminu pracy 

Komisji Przetargowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie. 

 

§ 10 

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2018 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie z dnia                       

3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia postępowań                   

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000,00 euro. 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 12 

Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego wszczęte przed datą wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia i niezakończone do tego terminu przeprowadzone są w oparciu o „Instrukcję udzielania 

zamówień sektorowych” wprowadzoną Zarządzeniem nr 7/2008 oraz Regulamin przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 EUR 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 13/2018. 

 

§ 13 

Załącznikami do Zarządzenia są: 

Załącznik Nr 1 – Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane 

Załącznik Nr 2 – Wniosek o udzielenie zamówienia  

Załącznik Nr 3 – Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia 

Załącznik Nr 4 – Regulamin Komisji Przetargowej 

 


