
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 7/2019 
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. 

w Łukowie z dnia 25.11.2019 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w  Regulaminie udzielania zamówień  Przedsiębiorstwa      

Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 

 

            Na podstawie §19 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki , zarządzam co następuje: 
§1 

1. W  Regulaminie udzielania zamówień  Przedsiębiorstwa  Usług i Inżynierii Komunalnej  

Sp. z o.o. w Łukowie, wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2009 Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie z dnia 26.03.2009r., 

wprowadzam następujące zmiany: 

1) W par.1, po pkt 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 

5. Regulaminu nie stosuje się przy udzielaniu zamówień, dla których ustanowione 

zostały w Przedsiębiorstwie odrębne zasady udzielania zamówień. 

 

2) W par.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) cenie – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 

którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za dostawę, usługę lub 

robotę budowlaną. Wartość ta obejmuje podatek VAT.  

 

3) W par.2, po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

2a) formie pisemnej – należy przez to rozumieć sposób dokumentowania 

postępowania o udzielenie zamówienia przy zastosowaniu dokumentów papierowych 

lub przy zastosowaniu dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, o ile 

zamawiający taką drogę elektroniczną, z określeniem warunków jej zastosowania, 

dopuścił w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia ; 

 

4) par.6 otrzymuje brzmienie: 

§6. Zależnie od specyfiki przedmiotu zamówienia oraz występujących w danym 

czasie warunków organizacyjnych, postępowania o udzielanie zamówień mogą być  

prowadzone  w Przedsiębiorstwie PUIK przez  poszczególne komórki organizacyjne 

zamawiającego lub komisję przetargową, jeżeli taka komisja została wyznaczona. 

Decyzję w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej lub prowadzącego 

postępowanie, podejmuje kierownik zamawiającego lub osoba przez niego 

upoważniona. 

 

5) W par.50, pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7)  wartość zamówienia nie przekracza kwoty 20 tys. złotych. 

 

§2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. W postępowaniach wszczętych i niezakończonych  przed dniem wejścia w życie niniejszego 

Zarządzenia, należy stosować  przepisy dotychczasowe. 

3. Z   Zarządzeniem  należy zapoznać  wszystkich kierowników  komórek  organizacyjnych  

Spółki  oraz pracowników na  samodzielnych stanowiskach pracy, związanych z 

udzielaniem zamówień.  

4. Zarządzenie podlega wykonaniu przez  Asystenta Zarządu (AZ). 

 

 

 

 

Łuków, dn. 25.11.2019 r.     

 


