DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 1 kwietnia 2014 r.
Poz. 54
ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) „komórce” — rozumie się przez to komórkę wymienioną w § 2 ust. 1 statutu Wyższego Urzędu Górniczego,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu
Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25), oraz stanowisko niewchodzące w skład departamentu, biura, samodzielnego wydziału lub samodzielnego stanowiska w Wyższym Urzędzie Górniczym;”;
2) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową, jeżeli wartość zamówienia publicznego jest równa lub
przekracza kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735).
2. Kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową, jeżeli wartość zamówienia publicznego jest mniejsza
niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.”;
3) w § 6 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opracowywanie harmonogramu udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych, zwanego dalej „harmonogramem”, oraz prowadzenie bieżącej kontroli jego realizacji;
2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez urzędy górnicze;”;
4) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Harmonogram jest opracowywany do dnia 31 stycznia danego roku.
2. Podstawą opracowania harmonogramu są plany udzielania zamówień publicznych na dany rok, sporządzane przez
komórki, OUG oraz SUG i składane do BDG w terminie do dnia 30 listopada poprzedniego roku.”;
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5) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawą rozpoczęcia przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest złożenie przez
wnioskodawcę do BDG wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „wnioskiem”.”;
6) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. BDG sporządza półroczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy sprawozdanie, i przekazuje je kierownikowi zamawiającego.
2. BDG sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, w terminie do dnia 1 marca roku
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, i przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych; zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania określa ustawa oraz rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530).”;
7) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:
„§ 16a. Wzory:
1) harmonogramu udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych,
2) rejestru zamówień publicznych udzielanych przez urzędy górnicze,
3) planu udzielania zamówień publicznych na dany rok, sporządzanego przez komórki, OUG oraz SUG,
4) wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) półrocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych
— są opracowywane przez BDG, akceptowane przez Prezesa WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych
i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.”;
8) uchyla się załączniki nr 1—5 do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w. o. Mirosław Koziura

