DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 2 lutego 2018 r.
Poz. 1
ZARZĄDZENIE NR 1/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 2 lutego 2018 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 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12) 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 i 30 oraz z 2017 r. poz. 46) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 8 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 12 ust. 9;
7)

zatwierdzone przez kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną
uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 10 i 10a.”;

2)

w § 12 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. Na szczególnie uzasadniony wniosek komórki wnioskującej, jeżeli wartość
zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000,00 euro netto Kierownik
Zamawiającego,

bądź

osoba

przez

niego

upoważniona,

może

podjąć

decyzję

o niezamieszczaniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego,
o rezygnacji z obowiązku przeprowadzenia procedury rozeznania rynku lub o innych
odstępstwach w stosowaniu postanowień Regulaminu. Wszelkich zamówień należy udzielić
z zachowaniem zasad: celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, oraz
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z przepisami powszechnie
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obowiązującego prawa a w przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych
z budżetu środków europejskich dodatkowo z zachowaniem regulacji szczegółowych.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Ł. Bryła

