
UCHWALA Nr 129/04
Rady Nadzorczej Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,PRAGA'

w Warszawie
z dnia 15.06.2004 r.

w sprawie: zasad przetargow organizowanych przez Spoldzielnie,

Rada Nadzorcza Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga" w Warszawie,
dzialajajc na podstawie § 105 pkt. 20 litera g) statutu RSM ,,Praga" postanawia, co
naste_puje:

§1
Uchwalic ,,Zasady przetargow organizowanych przez Spoldzielni?", stanowiajse
zalajsznik do niniejszej uchwaly.

§2
^ Upowaznic Zarzajd RSM ,,Praga" do opracowania, przyj^cia i wdrozenia do

realizacji:
Cl/ Regulaminu postepowania przetargowego w RSM ,,Praga".

2. Regulaminu postepowania przy wyborze podmiotu do usuwania skutkow awarii.

§3
Zobowiajzac Zarzajd RSM ,,Praga" do wykonania postanowien zawartych w § 2
w terminie do dnia 29 czerwca 2004r.

§4
Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala Rady Nadzorczej
RSM ,,Praga" nr 138/99 z dnia 30 czerwca 1999r.

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Sekretarz Rad^Jadzorczej Z-ca Przewodniczaj:
RADA
ROBOINK2EJ SPOLDZIE[^I

3gof Rady Nadzorczej



ZaJ^cznik do Uchwafy nr 129/04
Rady Nadzorczej RSM Praga"
z dnia 15.06.2004r.

Z A S A D Y

przetargow organizowanych przez Spoldzielni^

1. Zasady okreslone niniejszym regulaminem dotycza_ wyboru:

a) wykonawcow robot remontowych i konserwacyjnych,

b) wykonawcow ustug zwi^zanych z dzialalnoscia^ eksploatacyjnaj

c) dostawcow,

2. Przedmiotem przetargow sâ  roboty uj^te w zatwierdzonym przez RadQ Nadzorcza^ rocznym

_ planie gospodarczo-finansowym Spoldzielni.

3. Niniejsze zasady nie dotycza^ poste_powania zwiajzanego z wyborem podmiotow do

wykonywania prac finansowanych ze srodkow publicznych oraz z usuwaniem skutkow

awarii. W tych wypadkach wybor podmiotow naste^puje na podstawie odr^bnych

regulaminow.

4. Forma przetargu uzalezniona jest od wartosci robot:

a) do 40.000,00 zl - wyboru dokonuje Pemomocnik Zarza_du - Kierownik Osiedla;

b) od 40.000,00 zl do 80.000,00 zl - konkurs ofert podany do wiadomosci poprzez

wywieszenie ogloszenia o konkursie w miejscu publicznie dostejjnym w siedzibie

Administracji Osiedla i Zarza^du Spoldzielni; zamieszczenie ogloszenia w prasie

codziennej, nastejjuje na wniosek Zarzadu Spoldzielni, Kierownika Osiedla lub Rady

Osiedla;

c) powyzej 80.000,00 zl - poste_powanie przetargowe oglaszane poprzez wywieszenie

ogloszenia w miejscu publicznie dost^pnym w siedzibie Administracji Osiedla i Zarzadu

Spoldzielni oraz zamieszczenie ogloszenia w prasie codziennej;

5. Wzory ogloszen sajednolite, opracowane przez Zarza_d Spoldzielni.

6 a) Od wartosci robot, ushig i dostaw powyzej 40.000,00 zl postejDOwanie przetargowe

prowadzone jest przez Komisj? Przetargowa. w skladzie:

Przewodnicza^cy - Pemomocnik Zarzadu,

Sekretarz - osoba wyznaczona przez Kierownika Osiedla,



Czlonek - inspektor nadzoru danej branzy,

3 Czlonkow - upowaznieni przedstawiciele Rady Osiedla,

b) Niezaleznie od powyzszego Zarza^d Spoldzielni moze wdrozyc postej>owanie

przetargowe prowadzone przez Komisje_ w skladzie:

- Przewodnicza^cy - Czlonek Zarza^du,

- Sekretarz - osoba wyznaczona przez Zarza_d,

- Czlonek - inspektor nadzoru danej branzy,

- Czlonkowie - czlonkowie Komisji Eksploatacyjno-Ekologicznej Rady

Nadzorczej.

O wdrozeniu poste_powania w skladzie okreslonym w ppkt b) Zarza_d informuje Rade.

Nadzorcza..

Decyzj? o ewentualnym rozszerzeniu skladu Komisji podejmuje Zarza_d Spoldzielni z

wlasnej inicjatywy lub na wniosek Przewodnicza^cego Komisji Eksploatacyjno-

Ekologicznej Rady Nadzorczej.

7. Wartosc kosztorysowa^ robot i ushig oraz wartosc dostaw, w przypadku realizowania ich

etapami, w okresie obowiajzywania tego samego planu gospodarczo-finansowego, ustala sie,

jako la^czna, wartosc robot, ushig i dostaw okreslonej branzy wykonywanych w zasobach

Osiedla przez jednego lub kilku wykonawcdw albo dostawcdw. W przypadku robot

konserwacyjnych i podobnych, wartosc kosztorysowq. ustala si? jako la^czn^ wartosc robot,

wykonywanych przez jednego wykonawce, przez caly okres trwania umowy, jesli nie byl on

dhizszy niz 12 miesie_cy lub jako la^czna^ wartosc robot wykonywanych przez jednego

wykonawce. przez 12 miesie_cy, jesli okres trwania umowy byl dhizszy niz 1 rok.

8. Komisja Przetargowa winna w swoim postejowaniu uwzglqdniac co najmniej nastejmja.ce

podstawowe kryteria:

wiarygodnosc ekonomiczno-flnansowa. oferenta,

- oferowana. cen?,

- termin realizacji,

- zdolnosc uwzgl^dniania wymagah techniczno-standardowych Spoldzielni,

referencje i gwarantowanq. jakosc wykonywanych prac.



9. Umowy nalezy zawierac zgodnie z aktualnie obowi^zuja^cym wzorem opracowanym przez

Zarzaji Spoldzielni. W przypadku zawierania umowy na druku innym niz obowia^zuja^cy

wzor, nalezy uzyskac opini$ prawna..

10. Dopuszcza si$ zawieranie odre^bnych umow na poszczegolne etapy robot, ushig i dostaw pod

warunkiem jednoczesnego spemienia postanowien pkt. 7 niniejszego regulaminu.

ze strony Zamawiaja^cego podpisuja,: 2 Czionkow Zarza^du lub Czlonek Zarza^du

i Pemomocnik Zarza^du.

Jezeli wniosek o zawarcie umowy nie budzi zastrzezen, zawarcie umowy nastejmje w ciaju

14 dni od dnia zlozenia wniosku.

Umowy podpisane przez Czionkow Zarza^du sâ  rejestrowane.
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