DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 12 sierpnia 2015 r.
Poz. 30
ZARZĄDZENIE NR 30/2015
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.1)) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§

1.

W

zarządzeniu

nr

10/2015

Głównego

Inspektora

Transportu

Drogowego

z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. GITD
poz. 10) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadkach nieprzewidzianej konieczności udzielenia zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto,
w tym w szczególności w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej, usuwaniem skutków
awarii, zapobieganiem skutkom działania nagłych lub gwałtownych sił przyrody, dopuszczalne
jest niestosowanie procedur określonych w Regulaminie i zawarcie umowy odpowiednio
do okoliczności (nie dotyczy zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu środków europejskich). W każdym jednak przypadku należy przestrzegać zasad
celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.”;

2)

w § 12 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. W przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu środków europejskich każdorazowo zastosowanie znajdą również postanowienia

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473,
z 2014 r. poz. 423,768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310
oraz z 2015 r. poz. 211 i 390.
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Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków obowiązujących w ramach danego
projektu.

W

a przepisami

przypadku
Regulaminu

rozbieżności

pomiędzy

pierwszeństwo

mają

postanowieniami

ww. Wytycznych

postanowienia

ww. Wytycznych.

W szczególności wymagane jest, aby w przypadkach, o których mowa w ust. 6-9, rozeznanie
rynku każdorazowo zapewniało uzyskanie co najmniej 2 ważnych ofert. Udzielenie
zamówienia na podstawie 1 ważnej oferty jest możliwe jedynie w przypadku, gdy
w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenie
o zamówieniu zostanie złożona tylko 1 ważna oferta. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie
rynku nie jest możliwe, obowiązkiem komórki wnioskującej jest wykazać okoliczności
uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Główny Inspektor Transportu Drogowego: wz. M. Maksimiuk

