
ZARZĄDZENIE NR B.0050.187.2021 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia 
zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz kilku Zamawiających stanowiących jednostki 

organizacyjne Gminy Bieruń - zgodnie z art. 41 Prawo zamówień publicznych oraz określenia zasad 
wspólnego przeprowadzenia tego postępowania 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia: 

§ 1. Wyznaczyć Gminę Bieruń, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń do przeprowadzenia wspólnego postępowania 
na kompleksowe dostarczenie paliwa gazowego dla jednostek organizacyjnych posiadających status 
zamawiającego w rozumieniu wskazanej uprzednio ustawy: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 30, NIP: 646 24 83 929. 

2. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu z siedzibą przy ul. Rynek 14, NIP: 646 27 72 214. 

§ 2. Przeprowadzenie wspólnego postępowania odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku 
- Prawo zamówień publicznych oraz zasadami określonymi w aktualnie obowiązującym w Urzędzie Gminy 
Bieruń Regulaminie udzielania zamówień publicznych. 

§ 3. 1. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, o których mowa w §1, przed wszczęciem postępowania 
zobowiązani są do przekazania Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, w terminie przez niego 
wskazanym, opisu przedmiotu zamówienia oraz szacunkową wartość zamówienia. 

2. Przekroczenie wskazanego terminu dostarczenia materiałów oznacza wyłączenie z procesu wspólnego 
prowadzenia postępowania. 

§ 4. Odpowiedzialność za realizację umowy spoczywa na właściwych Dyrektorach jednostek 
organizacyjnych stosownie do zakresu przedmiotowego i finansowego właściwej dla danej jednostki części 
zamówienia wspólnego. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się wskazanym w treści zarządzenia jednostkom organizacyjnym 
Gminy Bieruń. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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