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KD.0110.5.2021.PSA 

Zarządzenie nr 5/2021 

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

z dnia 12 stycznia 2021 roku 

 
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości  równej lub przekraczającej kwotę  

wskazaną w art. 2 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 

2019 poz. 2019 ze zmianami)  w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie. 

 

Na podstawie art. 8 e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 55                              

ze zmianami) zarządza się, co następuje.  

§ 1 

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie (zwanym w dalszej części Zarządzenia                         

i w załącznikach do Zarządzenia: Świętokrzyskim Parkiem Narodowym), jako jednostka sektora 

finansów publicznych, wydatkuje środki publiczne, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.869 ze zmianami), udzielając zamówień 

na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zmianami) zwanej dalej: Ustawą PZP.  

§ 2 

1.   Świętokrzyski Park Narodowy dokonuje wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny,                         

z zachowaniem zasad:  

 uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów  

 optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonego celu  

 w sposób umożliwiający terminową realizację zadań  

  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

2. Świętokrzyski Park Narodowy przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w sposób: 

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie  wykonawców; 

2) przejrzysty; 

3) proporcjonalny. 

 

3.    Świętokrzyski Park Narodowy  udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem 

zamówienia,     w ramach    środków, które  może przeznaczyć na jego realizację, oraz 

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz 

gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym 

zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 

4.    Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Ustawy PZP. 

   5. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia   wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

6.     Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
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7.   Świętokrzyski Park Narodowy  może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem            

o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w Ustawie  PZP.  

8.  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  w ustawie, 

prowadzi się pisemnie. 

9.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zastrzeżeniem art.    20 ust. 

2 i 4 Ustawy PZP. 

§ 3 

Ustala się zasady udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim Parku Narodowym, których 

wartość szacunkowa wyrażona w złotych jest równa lub wyższa od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 2 

Ustawy PZP (zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia). 

§ 4 

Przy udzielaniu zamówień publicznych zastępca dyrektora, główny księgowy oraz pracownik 

zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych/pełnomocnik ds. zamówień publicznych zgodnie                                          

z kompetencjami określonymi w zakresach czynności, regulaminie organizacyjnym i regulaminie kontroli 

wewnętrznej, odpowiedzialni są za nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz zasad zawartych w niniejszym Zarządzeniu. Osoby, o których mowa w art. 4 i art. 4a 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  z dnia 17 grudnia sierpnia 

2004 roku  odpowiadają za naruszenie przepisów Ustawy PZP na zasadach określonych w tej ustawie.  

§ 5 

Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w Świętokrzyskim Parku 

Narodowym jest wypełniony i zatwierdzony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia.  

§ 6 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym 

przeprowadza każdorazowo powołana Zarządzeniem Dyrektora Komisja przetargowa zgodnie 

z wymogami Ustawy PZP i innych obowiązujących przepisów prawa.  

§ 7 

Komisja przetargowa działa na podstawie regulaminu pracy Komisji przetargowej, który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 8 

W sprawach  nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu znajdują zastosowanie przepisy Ustawy PZP 

oraz przepisy innych odpowiednich ustaw.  

§ 9 

 1.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 2. Traci moc dotychczas obowiązujące  Zarządzenie nr 7 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych                               

o wartości powyżej  30 000 euro w Świętokrzyskim Parku Narodowym.  

 


