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W zwi¹zku z art. 15 ust. 2, art. 18 ust. 2 i art. 21 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1058) ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

W wytycznych nr 264 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie organizacji
w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej postêpowañ o udzie-
lenie zamówieñ publicznych prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy - Prawo zamówieñ publicznych, wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1)  w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Plan zawiera, wykazane w odrêbnych czêœciach:
1)  zamówienia planowane do udzielenia w wyniku

postêpowañ prowadzonych przez Zespó³ zgodnie
z ustaw¹:

a) uruchomionych i niezakoñczonych podpisaniem
umowy w latach poprzednich,

b) uruchomionych lub planowanych do uruchomie-
nia w danym roku;

2)  zamówienia planowane do samodzielnego udzie-
lenia przez Kierownika, na podstawie art. 4 usta-
wy;

3)  zamówienia udzielone w latach poprzednich, któ-
rych realizacja bêdzie kontynuowana w danym
roku oraz pozosta³e wydatki rzeczowe.”,
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b) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dyrektor Biura Finansów Komendy G³ównej Stra-

¿y Granicznej w terminie 14 dni od daty przekaza-
nia Kierownikom pisemnej informacji o wysoko-
œci zatwierdzonego planu finansowego, przedsta-
wia Dyrektorowi projekt planu w zakresie w³aœci-
woœci kierowanej przez siebie komórki organiza-
cyjnej.”,

c)  po ust. 7 dodaje siê ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Dyrektor Biura Finansów Komendy G³ównej Stra-

¿y Granicznej w terminie 21 dni od daty przekaza-
nia Kierownikom pisemnej informacji o kwotach
ujêtych w prowizorium planu finansowego, stano-
wi¹cych podstawê gospodarki finansowej do chwili
zatwierdzenia planu finansowego na dany rok,
przedstawia Dyrektorowi projekt prowizorium pla-
nu w zakresie w³aœciwoœci kierowanej przez siebie
komórki. Do sporz¹dzenia projektu prowizorium
planu przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio.”,

d)  ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Plan oraz prowizorium planu Dyrektor przedk³ada

do zatwierdzenia Zastêpcy Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej, w ci¹gu 10 dni od dnia otrzyma-
nia projektów, o których mowa w ust. 4, 4a, 7 i 7a.”;

2) w § 6 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Zatwierdzony wniosek o powo³anie komisji oraz za-

twierdzony wniosek o dokonanie zmian w sk³adzie ko-
misji Dyrektor przesy³a faksem do wiadomoœci dyrek-
tora Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicz-
nej.”;

3) w § 14 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„2. Po uprawomocnieniu siê wyboru najkorzystniejszej

oferty Dyrektor powiadamia Kierownika o mo¿liwoœci
zawarcia umowy, przekazuj¹c jednoczeœnie tê informa-
cjê do wiadomoœci dyrektorowi Zarz¹du Spraw We-
wnêtrznych Stra¿y Granicznej.

3.  Dyrektor, Kierownik oraz inni kierownicy komórek or-
ganizacyjnych KGSG i jednostek organizacyjnych SG,
których przedstawiciele s¹ cz³onkami komisji, w przy-
padku uzasadnionych w¹tpliwoœci co do prawid³owo-
œci przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego informuj¹ niezw³ocznie Komendan-
ta G³ównego Stra¿y Granicznej, za poœrednictwem dy-
rektora Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Stra¿y Granicz-
nej, a w szczególnoœci przed podpisaniem umowy prze-
kazuj¹ informacje mog¹ce skutkowaæ jej niewa¿no-
œci¹.”;

4) w § 19:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podstawê przekazania do depozytu wzoru przedmio-
tu zamówienia stanowi protokó³ przyjêcia - przeka-
zania, którego wzór okreœla za³¹cznik nr 11 do wy-
tycznych. Podstaw¹ wydania wykonawcy wzoru
przedmiotu zamówienia jest dokument obrotu
materia³owego okreœlony w odrêbnych przepisach.”,

b) po ust. 4 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dokumenty potwierdzaj¹ce wykonanie czynnoœci,

o których mowa w ust. 2 i 3 Kierownik niezw³ocznie
przekazuje do Zespo³u.”;

5) w § 22 po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do sporz¹dzenia korekty planu zamówieñ publicznych

za rok 2008 stosuje siê wzór planu okreœlony w dotych-
czasowych przepisach.”;

6) za³¹cznik nr 1 do wytycznych otrzymuje brzmienie okre-
œlone w za³¹czniku nr 1 do niniejszych wytycznych;

7) za³¹cznik nr 2 do wytycznych otrzymuje brzmienie okre-
œlone w za³¹czniku nr 2 do niniejszych wytycznych;

8) za³¹cznik nr 11 do wytycznych otrzymuje brzmienie okre-
œlone w za³¹czniku nr 3 do niniejszych wytycznych.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy G³ównej
Stra¿y Granicznej, upowa¿nieni przez Komendanta G³ów-
nego Stra¿y Granicznej do zawierania umów na dostawy,
us³ugi i roboty budowlane oraz Dyrektor Biura Finansów
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej przedstawi¹ Dyrek-
torowi Zespo³u do Spraw Zamówieñ Publicznych Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej projekt planu zamówieñ
publicznych na rok 2009 w zakresie w³aœciwoœci kierowa-
nej przez siebie komórki w terminie 10 dni od dnia podpi-
sania wytycznych.

2. Dyrektor Zespo³u do Spraw Zamówieñ Publicznych Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej przed³o¿y do zatwier-
dzenia Zastêpcy Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej plan zamówieñ publicznych na rok 2009 w ci¹gu 15 dni
od dnia podpisania wytycznych.

§ 3.

Przepisy niniejszych wytycznych maj¹ zastosowanie od
1 stycznia 2009 r., z wyj¹tkiem przepisu § 1 pkt 5, który ma
zastosowanie od dnia 15 listopada 2008 r.

§ 4.

Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek  ELAS


