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Zarządzenie nr 2/2017 Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. 

z dnia 21 lipca 2017 r. 

w sprawie nadania 

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH 

PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 - 2020 ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych sektorowych na dostawy, 

usługi i roboty budowlane, przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o., 

współfinansowanych przez Unię Europejską  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);  

2) wytycznych – należy przez to rozumieć wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów 

objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

3) zamówieniach / zamówieniach publicznych / zamówieniach sektorowych- należy przez to rozumieć 

umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane, udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów 

działalności: 

a) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub 

dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi 

sieciami; 

b) związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, 

c) związanych z projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod 

warunkiem, że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% 

łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub 

melioracyjnym, 

4) wartości szacunkowej zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalane z należytą starannością;  

5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę z 

najniższą ceną lub kosztem; 

6) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

7) zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.; 

8) kierowniku zamawiającego –należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, statutem lub umową jest uprawniona do zarządzania zamawiającym; 

 

 

 


























