
UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wskazania  centralnego zamawiającego  do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 15b  i  art. 15c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wskazuje się Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu – jednostkę budżetową utworzoną 
na podstawie Uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015 roku 
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno 
– Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz  
„Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu” (Dz. U. Woj. Św. z 2016r., poz. 103 z późn. zm.) 
jako podmiot wykonujący zadania centralnego zamawiającego dla jednostek obsługiwanych: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu;

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu;

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu;

4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu;

5) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Sandomierzu;

6) Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu;

7) Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu;

8) Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu;

9) Przedszkole Samorządowe nr 7 w Sandomierzu;

10) Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandomierzu;

11) Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu;

12) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;

13) Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy w Sandomierzu;

14) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu;

15) Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” w Sandomierzu.

§ 2. 1. Zakres działania Centrum jako centralnego zamawiającego dotyczy: dokonywania na rzecz 
jednostek wymienionych w § 1 pomocniczych działań zakupowych lub udzielania zamówień 
z przeznaczeniem dla zamawiających w zakresie dostaw i usług:

1) artykułów biurowych i papierniczych;

2) artykułów higienicznych i środków czystości;

3) artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek;

4) sprzętu komputerowego i oprogramowania;

2. Ponadto Centrum jako centralny zamawiający wyłącznie w stosunku do Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu będzie dokował pomocniczych działań zakupowych w stosunku do 
następującego przedmiotu zamówienia: ochrony fizycznej Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego 
i Centrum Rekreacji w Sandomierzu.
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3. Centrum jako centralny zamawiający wyłącznie w stosunku do Targowisk Miejskich 
samorządowego zakładu budżetowego w Sandomierzu będzie dokonywał pomocniczych działań 
zakupowych w przedmiocie nabywania sprzętu technicznego oraz urządzeń i usług z wyłączeniem 
usług remontowo - budowlanych.

§ 3. Centrum jako centralny zamawiający w stosunku do podmiotów wymienionych w § 1 pkt od 
1 do 10 dokonuje pomocniczych działań zakupowych w zakresie nabywania usług i dostaw pomocy 
dydaktycznych z wyłączeniem robót remontowo – budowalnych finansowanych w całości lub części 
ze środków zewnętrznych. 

§ 4. 1. Czynności Centrum Usług Wspólnych, jako centralnego zamawiającego będą 
podejmowane na wniosek zamawiających opracowany według wzoru określonego zarządzeniem 
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

2. W trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
przekazuje Centrum dodatkowe informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, 
w szczególności dotyczy to przygotowania modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zmian ogłoszeń, a także przygotowania odpowiedzi na pytania wykonawców.

§ 5. Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu wykonuje czynności w zakresie przygotowania 
i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz jednostek, bez 
konieczności podpisywania porozumień lub udzielania pełnomocnictw. 

§ 6. Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu może wykonywać czynności również w zakresie 
nieobjętym zapisem w uchwale, na zasadach określonych odrębnymi porozumieniami i na podstawie 
pełnomocnictw. 

§ 7. 1. W terminie do dnia 30 września każdego roku Jednostki przekażą Centrum 
zapotrzebowanie na dostawy i usługi na przyszły rok budżetowy w zakresie określonym zgodnie z §2, 
które w roku następnym będą realizowane przez Centrum jako zamówienia centralne. Jednostki 
opisują przedmiot zamówienia i określają wartość szacunkową zamówienia.

2. Centrum dokonuje analizy przekazanych przez Jednostki zapotrzebowań pod kątem ilości 
zamówień jednorodzajowych oraz terminu ich realizacji.

3. Po dokonaniu analizy przekazanych przez Jednostki zapotrzebowań Dyrektor Centrum może 
podjąć decyzje o rezygnacji z realizacji zmówienia centralnego w szczególności w przypadku, gdy 
analiza złożonych przez jednostki zapotrzebowań wykaże, iż łączna wartość wszystkich zamówień 
jednorodzajowych nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

4. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 1 Centrum 
przekaże Jednostkom plan zamówień centralnych na przyszły rok budżetowy, wskazując planowany 
harmonogram oraz zakres danych niezbędnych do ich realizacji.

5. Jednostka może samodzielnie realizować zamówienie publiczne w zakresie określonym zgodnie 
z §2, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum.

6. Zgoda o której mowa w ust. 5 jest udzielana w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w szczególności w razie usprawiedliwionej konieczności pilnej realizacji zamówienia.

7. Rozstrzygnięcie o którym mowa w ust. 6 Dyrektor Centrum podejmuje w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku Jednostki.

8. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego, o której mowa w ust. 3 Jednostka 
może samodzielnie realizować dane zamówienie, bez konieczności uzyskania zgody, o której mowa 
w ust. 6.

9. W przypadku zamówień wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 1-3, gdy Centrum udziela 
zamówienia z przeznaczeniem dla kilku Jednostek obsługiwanych, dokonuje ustalenia łącznej 
szacunkowej wartości zamówienia sumując kwoty zakupów dla poszczególnych podmiotów.
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10. Centrum na podstawie przedłożonego przez kierowników Jednostek wniosku i pozostałych 
dokumentów przygotowuje projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Jednostki opiniują projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie i terminie 
ustalonym przez Centrum. Termin ustalony przez Centrum nie może być krótszy niż 5 dni roboczych.

12. Centrum przekazuje Jednostkom informacje o planowanych terminach publikacji ogłoszeń 
i otwarcia ofert oraz, na ich wniosek, informacje dotyczące realizowanego zamówienia centralnego.

13. Centrum może standaryzować zamówienia na dostawy, w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia centralnego.

§ 8. 1. Zobowiązuje się Centrum do współpracy z Jednostkami przy realizacji zamówień 
centralnych w szczególności do udzielania wyjaśnień i informacji dotyczących realizowanego 
zamówienia centralnego na każdym jego etapie. 

2. Zobowiązuje się jednostki do współpracy z Centrum przy realizacji zamówień centralnych, 
w szczególności do udzielania wyjaśnień i informacji niezbędnych do realizacji zamówień 
centralnych.

3. Zobowiązuje się Jednostki do nabywania dostaw i usług określonych w §2 od wykonawców 
wybranych przez Centrum.

4. Po wyborze wykonawcy Centrum przekazuje do realizacji jednostkom obsługiwanym podpisaną 
umowę. Za realizacje umowy odpowiada Dyrektor jednostki obsługiwanej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Wmyśl art. 15c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.
U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w
drodze uchwały m. in.: wskazać podmiot wykonujący zadania centralnego zamawiającego, określić
zakres jego działania w tym zakresie oraz oznaczyć zamawiających obowiązanych do nabywania
określonych rodzajów zamówień od centralnego zamawiającego.
Niniejsza uchwała określa sposób współdziałania z centralnym zamawiającym mając na względzie
zapewnienie większej efektywności, profesjonalizacji udzielania zamówień oraz zwiększenia
konkurencji.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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