ZARZ1\DZENIE Nr 0050.264.2013
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w spraw ie wprowadzenia Regulaminu d zialania Komisj i Przctargowej w
Miejskim w To szku

Urz~c:Uie

Na p odstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 m arca 1990 r. 0 sarnorz~dtie gmirU1)'II1
(t.j . Dz. U. z 2013 r. p oz . 594) oraz art. 21 u st. 3 w zwiqzku z art. 19 ustaw y z dnia 29 styczrua
2004 r. Prawo zam 6w ien pu bliczn ych (t.j. Dz . U. z 2013 r. p oz. 907)
zarz'!d za si" co n ast,puj e:
§1

Wprow ad za sil' Regulamin dzialania Komisji P rzetargow ej w Urz\,dzie Miejskull w Toszku,
stan owiqcy zal'lcznik do niniejszego Zarzqd zenia .
§2
1. Wykonanie Zarzildzenia powierza si\, Kierownikom Referat6w/ osobo m ziljmuj<)Cym
samod zielne stanowiska pracy.
2. Nad z6r nad wykonaniem Zarzildzenia pow ierza sil' Kierownikowi Referatu Zam6Wlel)
Publicznych , Rozwoju i Prom ocji Gminy.
§3
Traci moe Zarzqd zenie N r 122/ 2011 Burmish'za Toszka z dnia 13 rnaja 2011 r . w sprawic
w prowad zenia Regulaminu d zialania Komisji Przetargowej w Urz\,dzie M iejskim \ 'T(lszku .
z tym i.e d o post\, po wafi. 0 ud zielenie zam6wienia pu bliczn ego wszez~tych przed dniem
wejscia w i.ycie niniejszego Zarzqdzenia, stosuje si\, przepisy dotychezasowe.
§4

Zarzqd zenie wch odzi w i.ycie z dniem p odj\,cia .

•1

Zal'lcznik d o Zarz'ld zenia Nr 0050.264.201 1
llurmis trza Toszka z d nia 29,ierpnia 201 1 r.
w sprawie w prowadze nia Regu laminu
dzialania Kom isji Przetargowej
w U rz~ d zie Miejsklln w Tosl.ku

Data zatwle rd zenia:
29.08.2013 r .

Urz'!d Miejski w Toszku
Referat Zam6wien Pu blicznych, Rozwoju i Promocji Gminy

REGULAMIN DZIAl,ANlA KOMISJI PRZET ARGOWEJ
w

URZ~DZIE

MIEJSKIM w TOSZKU
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zam6wienie publicz ne

ROZDZIAI. I
Postanowienia ogolne - definicje, zakres Regulaminu

I. Niniejszy "ReguJamin dzialania Komisji Przetargowej", zwany dalej "Regalanunen1',
okresla

organizacj~,

tryb pracy oraz zakres obowiqzk6w czlonk6w Komisji Przetargowt'j.

zgodnie z art 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 s tycznia 2004
(~.

L

Prawo zam 6wien publiczrwch

Oz. U. z 201 3 L poz. 907).

2. Regulamin posluguje si\, tenrunologiq zawartq wart. 2 u stawy Prawo zamowien
publieznyeh. z tym ze ilekroc w Regularninie mowa

0:

u sta w~

a) Ustawie (w skr6cie "Pzp") - nalezy przez to rozumiec
(~.

2004 r. Prawo zam6wien publieznyeh

b) Zamawiaj,!cym -

z dnia 29 st)'cznia

Oz. U z 2013 L p oz. 907),

nalezy przez to rozumiec Gmin'i' Toszek reprezentllwan'l,

przez Burmistrza Toszka lub osob'i' przez niego upowaznionq,
c) Kierowniku Zamawia;'!cego - na lezy przez to rozumiec Bu rmistrza Toszka lab os"b",
przez niego upowaznionq do w ykonywania w

post'i'powaniu

zam6wienia publicznego ezynnosei zastrzezonych dla Kierown ika
d) Kom6rkach organizacyjnyeh

Urz~du

0

udziel.'nk

Zamawiaj~(leg0

Miejskiego - nal ezy przez Lo rozumie<' r('[criltv

oraz samodzielne stanowiska praey okreslone w "Regulaminie O rganizacyjnym
Urz'i'du Miejskiego w Toszku",
e) Referacie Zamawiaj'!cym - nalezy przez to rozumiec wlasdwy referat rnerytOf} czru<!
odpowied zialny za udzielenie i realizaej'i' zam6wienia. moze to bye rownie;, o,o\l;l
zajmujqea samodzielne stanowisko praey,
f)

Kierownikach Referatu - n alezy przez to rozumiee osoby kienljqCe poszczegOin}'mi
kom 6rkami organizacyjnymi Urz'i'du - referatami,

g) ZRP - Refe rat Zam6wien Publieznyeh. Rozwoju i Promoeji Gminy,
h) SIWZ - naleiy przez to rozumi ec specyfikacj 'i' istotnych warunk6w zam6wienia
3. Za

przygotowanie

przeprowad zenie

post'i'powania

0

u d zielenie

zamowjcnia

publicznego odpowiada Bunnistrz jako Zamawia;qcy. kt6ry d o rea\i:z.'\cji tyd) celnw
p ow oluje

Komisj~

Przetargow'!. zgodnie z zasadami okreslonym i w

nini~,s7.\'m

Regulaminie oraz w "Regulaminie udzielania i kontroli zam6 wien pllbhcznych
w Urz'i'dzie Miejskim w Toszku" .
4. Kierownik Zamawiaj'lcego moze powlerzyc pisemnie wykonyw anie zastrzezon)·ch
dla niego czynnosci innym pracownikom Urz'i'du .
5. Czlonkowie Komisji Przetargowej stanowiq zesp61 pomocniczy Bu rmistrz<l.
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6.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego ReguIaminu. zastosDwanJ"
maj'l obowi'lzuj'lce przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych ora.: akt6w
wykonawczych do tej Ustawy.

ROZDZIAL II
Organizacja i sklad Komisji P rzetargowej

1. Powolanie czlonk6w Komisji Przetargowej oraz kazdorazowa zmiana skladu

Komj ~ii

Przetargowej nast~puje w drodze decyzji Burmistrza Toszka.
p ost~powania

2. Komisja p owolywana jest w celu prowadzenia

0 udzielenie zarn(""ic'ni,l

publieznego. a dokladnie do oceny spelniania przez Wykonawc6w warunkow udtialu
w

post~powaniu

oraz badania i oeeny oferl.

3. W decyzji w sprawie powolania Komisji okresla

si~:

a) przedmiot zam6wienia.
b) sklad osobowy ze wskazaniem pelnionych funkcji.
4. Powolanie w drodze decyzji Komisji Przetargowej jest r6wnoznaczne z upowairoeni m
i

zobowiqzaniem

wymienionych

w

niej

os6b

do

prowad zenia

p05t~ 1'0wania

o zam6wienie publiczne.
5.

Komisj~

Przetargow'l powoluje

si~

dla kazdego

post~powania

0 zam6"ienie publiczne

oddzielnie, w liczbie minimum 3 os6b. w tym : co najmniej 1 osoba w inna bye z R<>feratu
Zam 6wieri Publicznych. Rozwoju i Promocji Gminy i co najmniej 1 osoba z Referatu
Zamawiaj'lcego

(merytorycznie

odpowiedzialnego

za

udzielenie

1

r('aliz"CJI'

zam6wienia).
6. W sklad Komisji wchodzq co najnmiej h'zy osoby:
a) Przewodnicz'lcy Komisji - pracownik Referatu Zam6wieri Publicznych. RozwoJLI
i Promocji Gm:iny powolany do nadzorowania calosci przebiegu

ost'i'powania

o zam6w ienie publiczne pod wzgl~dem zgodnosci z Ustaw'l.
b) Sekretarz Komisji - pracownik Refera tu Za m6wieri Publiczn ych. Rozwoju i Promocj i
Gminy odpowiedzialny za dokumentowanie
protokolu

p os t~ p o wania 0

p ost~powania.

zw laszcza prowad7.t:'nlt'

udzielenie zam6wienia publieznego,

F unkcj~ SekIet<1rz~

moze pelnic jednoczesnie Przewodnicz'lcy Komisji.
c) Czlonek Komi sji - obligatoryjnie pracownik Referatu Zamawiajqcego (merytoryc:tnie
odpowiedzialnego za udzielenie i

~( .

•

rea lizacj ~
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zam6wienia) . Czlonkowie Komisji

ocen~

Przetargowej odpowiedzialni Sq za

ofert pod

wzgl~dem

merytoryC7..nym

Czlonkiem Komisji moze bye rowniez inny pracownik Referatu Zamawiaj'lcegu lub
innej komorki organizacyjnej
Ksi~gowosci

7.

Urz~du

(np. z Zespolu Radcow Praw n ych,

L

Rdeutu

Budzetowej) .

Ponad sklad minimalny Burmistrz z wlasnej inicjatywy lu b na wniosek Kierowruk••
Referatu

Zamawiajqcego

lub

Kierownika

ZRP,

moze

powolac

Pl'zewodniczqcego oraz dodatkowego Czlonka(-ow) Komisji, jezeli
przedmiot zamowienia lub Przewodniczqcy pelni jednoczesnie

ZaEtr;p,<;,

'I'{yma~a

lego

fu nkcj~ s..kretar~a.

8. Przy powolaniu dodatkowych Czlonkow Komisji Przetargowej,

0

mow~

kt6rych

w ust. 7, Kierownik Referatu Zamowien Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy okrc51a
zakres ich czynnosci i odpowiedzialnosci w Komisji.
9. Jezeli dokonanie oceny ofert lub innych czynnosci w

post~pow aniu

wymaga

wiaJ"mo~CI

specjalnych, Kierownik Zamawiajqcego moze wg potrzeb powolac do wspolprar)
bieglych (rzeczoznawcow) z glosem doradczym. Ieh udzial w inien bye " clnolow,lIw
w protokole
w

post~powania 0

post~powaniu

udzielenie zamowienia publicznego. Powolanie do uuziaiu

bieglego moze nastqpie z wlasnej inicjatywy BlU'mis trza lub

Przewodniczqcego Komisji Przetargowej i

nast~puje

nil WTli05~

w drodze decyzji 13urmistrza.

Toszka.
10. Biegly pl'zedstawia

opini~

na pismie, a na zqdanie Komisji bierze udzial w jej pracach

z glosem doradczym i udziela dodatkowych wyjasnieri.
11. Kierownik Zamawiajqcego, na wniosek Przewodniczqcego Komisji, zmienia sklad
osobowy Komisji w przypadku, gdy jej czlonek:
a) podlega wylqczeniu z

post~powania

Jub istnieniu okolicznosci,

0

lub gdy odmowi zlozenia oswiauczE'l1..ia

0

braku

ktorych mowa wart. 17 ust. 1 Pzp, lub gdy ,1m,,'

oswiadczenie niezgodne z prawdq,
b) nieobiektywnie i nierzetelnie wypelnia swoje obowiqzki,
c) narusza obowiqzki i zasady wynikajqce z niniejszego Regulaminu.

12. Kierownik Zamawiajqcego, na wniosek Przewodniczqcego Komisji, m()ze zmienic "kbJ
osobowy Komisji w przypadku, gdy jej czlonek:
a) nie moze stale uczestniczyc w pracach Komisji z przyczyn osobislych (np .:

dtuz,ze

zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, bezplatny IIp .) lub w przypauku
powierzenia mu innych pilnych obowiqzkow sluzbowych,
b) przestal bye pracownikiem

Urz~du

z powodu rozwiqzania lub

pracy, bqdz przeniesienia do innej jednostki.
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wygasni~cia

sl05unk,1

13. Wobee

Przewodniez'leego

Komisji

ezynnosei

wy l'lezenia

z

dalszego

ud.zia/u

w post\'powaniu i powolania n owego Przewodniez'leego w sy tuacji, gdy w sldadzi"
Kornisji nie m a Zast\,pcy, dokonuje bezp osrednio Burmistrz.
14. W deeyzji w sprawie powolania nowego, dodatkow ego czlonka Komisji ora z bwglegc>
w post\'powaniu okresJa si\,:
a) przedmiot zam6wienia,
b) osob\' ze wskazaniem pelnionej funkcji,
c) zakres obowi,!zk6w - dotyezy bieglego oraz czlonk6w Komisji powolywanyd l ponad
sklad minimalny,

0

kt6rym mowa w u st. 6.

ROZDZIAtm
Zadania i tryb pracy Komisj i Prz etargowej
1. Komisja Przetargowa powolywana jest przed lub w dniu Wszez\!eia

post~powarua

o ud zielenie zam 6wienia publieznego.
2. Komisja rozpoezyna prac\, z dniem p owo lania, a koftcz y po ostateeznym

rol.strzygni~~lu

srodk6w oehron y prawnej przysluguj'leyeh Wykonawcom.
3. Komisja

Prze targowa

powolanyrn
w

do

post~powa niu 0

jest

oceny

zespolem

p omocniczym

spelniania

przez

Kierownika

Wykonawc6w

Za mawia j,!cegn

warunkow

udzialu

zarn6wienie publiezne oraz do badania i oceny ofert.

4. Dla wainosei prae Komisji Przetargowej wyrnagana jest obeenosc co najmmej t1'l"d , J~j
czlonk6w, w tyrn Przewodniez'leego lub jego Zashipey oraz Sekre tarza (jei('li funkcj,
Sekretarza peini irma osoba niz Przewodniez'ley Kornisji).
5. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz'lcy KOmisji, a w razie jego n ieobecnosci Zast,;,pca
Przewodnicz'lcego lub inna osoba wyzn aczona przez Przewodniezqcego.
6. Czlonkowie

Komisji

wykonujq

swoJe

czynnosci

osobiseie

ponosz,!

(lsobist'l

odpowiedzialnosc sru zbow,! za swoje d zialania i zanieehania.
7. Komisja dz iala na dowolnej, u zasa dnionej wag'!

post~powa niil

liczhie rosi..d~.{'n

zaleznie od p otrzeb.
8. Miejsce i termin posiedzeft Komisji Przetargowej wyznacza jej Przewodnicz<)cy.
9. Z kazdego sp otk ania Komisji sporzqdzany jes t protok6! z prac Komisji Pnetargowei,
w kt6ryrn odn otow ywane Sq propozycje Komisji w sprawie dnkonania c:tynnosCl
w post\'powaniu wynikajqee z badania i ocen y ofert/ wniosk6w w po

t~powaniu ,

przedstawiane Sq nast\'pnie do zatwierdzenia Kierownikowi Zarnawiaj'lceg

~(,
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ktor!:'

r ozs trzy gni~c

10. Komisja na posiedzeniach przyjmuj e propozycje

spraw w

drod7-~

uzgodnienia, glosowania lub w przypadkach przewidzianych Ustaw'l - na podstawie
indywidualnej oceny czlonk6w Komisji.
Jezeli w trakcie glosowania nie moze zostac podj~ta decyzja ze

wzgl~du n3 r6wn'l liczb~

glos6w, rozstrzygaj'lcy jest glos Przewodnicz'lcego Komisji.
11. Czlonek Komisji Przetargowej, kt6ry
KOlni Sj~

zdania

nie zgadza

si~

z decyzi'l podejmowaJ.1'1 przez

w toku badania i oceny ofert/ wniosk6w, ma prawo d o wyraZema na
o dr~bnego.

risnu~

Zdanie takie zos tanie dol'lczone d o protokoJu z prac Komisji

Przetargowej.

ROZDZIAl IV
Obowi,!zki i prawa czlonk6w Korni sji Przetargowej
1.

Czlonkowie Komisji Przetargowej rzetelnie i obiektywnie wykonuj'l
im cZY1Ulosci, kierujqc

si~

pOWlerZOI1~

wyl'lcznie przepisa mi prawa, wied zq i doswiadczeniem

2. D o obowi,!zkow cz!onkow Komisji nalezy w szczego:,lO sci:
a) czynny udzial w pracach Komisji,
b) wykonywanie poleceri Przewodnicz'lcego dotycz,!cych prac Ko n"lisji,
c) niezwloczne informowanie Przewodniczqcego

0

okolicznosciach uniemoZli wiai'lC}'ch

wykonywanie obowiqzk6w czlonka Komisji,
d) ziozenie, pod rygorem odpowied zialnosci karnej za falszywe zeznania, pisenUl('go
oswiadczenia

0

braku lub istnieniu okolicznosci,

0

kt6rych mowa w art. 17 ust. J 1'/1'

a powodujijcych koniecznosc wylqczenia si~ z post~powania

0

u dzjelenie zam6wiel1ia

publicznego (wedlug wzoru z obowi'lzuj'lcego Rozporz'ldzenia Prezesa Rad)
Ministr6w

w

sprawie

protokolu

post~powa nia

0

ud zielenie

zElmowienw

publicznego).
3. <Zlonkowie Komisji maj" w szczegolnosci prawo do:
a) uczestniczenia w e wszystkich pracach Komisji,
b) wglqdu do w szystkich dokument6w zwiqzanych z pracq Komisji , w tym lio cferl
zalqcznik6w, wyjasnien i dokument6w zlozonych przez Wykon awc6w, opmll
bieglych ,
c) zglaszania Przew odnicz'lcemu Komisji pisemnych zastrzezeli do ptacy Komisjl.
a w przypadku

nieuwzgl~dnie nia

przez Przewodnicz'lcego zas trze.i.eli nlonka 

zglaszania zastrzezeri do Kierownika Zamawiaj'lcego.

6/ 12

4. Czlonkowie

Komisji

Przetargowej

na

etapie

tOCZ'leego

(przed wyborem oferty najkorzystniejszej/uniewaznieniem

51,?

post~rowan.ia

post~powania)

ujawniac innym 050bom nie wykonujqcym czynnosci w danym

nie rnog'l

p ost~powaniu ,

zadnycll

infonnacji zw iqzanych z praeami Komisji, w tym szczegolnie infonnacji zwiilzanyeh
z przebiegiem badania, oceny i porownywania tresci zlozonych ofertj wniosl-O\
o dopuszczenie do udzialu w

pos t~powaniu,

za wYi'ltkiem informacji wymienionych

wart. 86 Pzp, a dotyez'lcych sesji otwarcia ofert.
5. Przepisy dotyezqee praw i obowiqzkow czlonk6w Komisji Przetargowej stosuje

sj ~

odpowiednio do bieglyeh (rzeczoznawcow).

ROZD ZIAL V
Zakres obowi'lzk6w czlonk6w K omisji przetarg owej

1. Do zadan Przewodnicz'!cego Komisji Przetargowej nalezy w szczegolnosci:

a) organizaeja i kierowanie pracami Komisji, w tym wyznaczanie termi now i rnie)SCcl )e,
posiedzen,
b) prowadzenie posiedzen Komisji Przetargowej,
c) podzia! pomi'i'dzy czl onkow Komisji prae podejmowanych w trybie roboczym.
d) informowanie i instruowanie czlonk6w Komisji

0

ustawowych wyrnilganiach.

zasadach praw idlowego udzielania zam6wien publicznych o ra z

0

odpowied:aalnoscl

za naruszenie przepis6w Ustawy oraz niniejszego Regulaminu,
e) odbi6r od czlonk6w Komisji i innych os6b wykonujqeyeh czynno5ci
osw iadczen

0

zaistnieniu lub braku okolieznosci,

kt6ryeh mowa w art. 17 ust 1 Pzp

0

oraz w1'lezenie ieh do dokumentaeji post~powania

0

zam6wienie publiczne.

f) niezwloezne wnioskowanie do Kierownika Zamawiaj'lcego

Komisji z post'i'powania
oswiadczenia

0

0

IV ros t~pClwarutl

wyl'lczenie czlonka

0

zam6wienie publiczne w przypadku zl02 nid

zais tnieniu okolieznosci,

0

kt6rych m owa w art. 17

l)l"~ez
liSt.

mega

I Pzp,

niezlozenia przez niego takiego oswiadczenia lub zlozenia oswiadczenia niezgotiner,<'
z prawdq,

0

czym Przewodnicz'lcy zobowi'lzany jest niezwlocznie powi"dorniC

Burmistrza,
g) przygotowywanie wniosk6w do Kierownika Zamawiajqcego

0

:z.mian", skladu

osobowego Komisji Przetargowej,
h) przygotowywanie wniosk6w do Kierownika Zamaw iajqee go
Komisji/ doradey / bieglego,

~( ,
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0

powolanie czlcmka

i)

informowanie Kierownika Zamawiajqcego
Komisji w toku

j)

post~powania 0

0

zwiqz~nych 7.

problem ach

pracami

zam6wienie publiczne,

reprezentowa nie Komisji w wystqpieniach

zewn~trznych,

z godno~i

k) badanie i oeena ofert p od wzgl",dem formalno-prawnym (zwlaszcza
z ustaw'! Prawo zam6wieri publicznyeh),

I) sporz,!dzanie pro tokol6w z prac Komisji Prze targowej, jesli Przewodniczqey peW
jednoczesnie funkcj~ Sekretarza,
m) przedkladanie

do

zatwierdzenia

Kierownikowi

Zamawiaj,!cego

dokumcnlacji

przygotowanej przez Komisj", (w tym projekt6w pism do Wykonawc6w, protokokiw
z prac Komisji),
n) prowadzenie dokumentacji

pos t~powani a 0

udzielenie zam6wienia puhhlZlll'go

w przypadku gdy Przewodnicz'lcy petni jednoczesnie hm kcj'i' Sekretarza Komis1'
lub nadzorowanie p rowadzonej dokumentacji, w przypadku po wolanm do skJadu
Komisji jako Sekretarza innej osoby.
2. W przypa dku gdy Przewodnicz'!cy Komisji nie moze uczestniczyc w pracach komisji
zadania wymienione w ust. 1 realizuje za niego Zastepca PrzewodniczilLe!;:o
Jeieli w

Komisji nie

Zast~pcy,

m a wyznaczonego

z wnioskiem do Kierownika Zamawiaj'lcego

0

Komi~j".

Przewodnicz'lCY

wyst<:pUjC

pow olanie go do skladu

o50b"w~go

KOmisji.
3. Do obowi'lzk6w Sekretarza Komisji Przetargowej n alezy w szczeg6lnoSci:
a) prowadzenie p elnej dokumentaeji
protokolu

post~powania 0

pos t~powania

(ze szczeg6lnym uW7.g1",druc.niem

udzielenie zam6wienia publicznego, 0 kt6rym mowa

wart. 96 Pzp),
b) protoko!owanie przebiegu prac Komisji Przetargowej,
c) opracowywanie
wynikaj'lcych z

projekt6w
p odj~tych

pism

do

Wykonawc6w

i

innych

przez Komisj'i' d ecyzji, kt6re przekazy wane

przez Przewodniez'!cego do zatwierdzenia Kierownikowi Za mawiaj'lce

dokument(iw
s~ na.'t~pl1le
0,

d) prowadzenie korespondencji z Wy konawcami i innymi instytucjami zewn~tr7.nynu.
4. Jezeli w skladzie Komisj i

funkcj ~

Sekretarza pelni inna osoba nii Przewodniczllc>'

i Sekretarz n ie moze uczestniezyc w pracach Komisji, Przewodniczqcy Komisji

wyzna~7"

siebie do pelnienia tej funkcji.
5. Zakres obowi'lzk6w Czlonka Komisji Przetargowej z Referatu Zamawiaj,!cego:
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/ p,/

Wykon~w<-v

a) w trakcie badania i oceny ofert przeprowadzenie oceny wiarygodnoSci
wzgl~dem

pod

niez b~dnej

wiedzy,

doswiadczenia,

potencja!u

tec!micznego..

kwalifikacji i uprawn.iel'l os6b proponowanych do wyko nania zam6wienia

"r"~

sy tuacji ekonornicznej i fina nsowej,
b) sprawdzanie ofert pod k'ltem zgodnoSci z warunkarni postawionymi w STWZ,
c) sprawdzanie kalkulacji koszt6w oferty/ kosztorys6w ofer towych.

ROZD ZIAL VI
Prowadzenie przez Komisjl' P rzetargow,!
postl'powania

0

udzielenie zam6wienia publiczne go

o twarci ~ of~rl

1. Przewodnicz'lcy Kornisji Prze targowej zobowi'lzany jest zapewnic, aby
nast'lpiIo w rniejscu i terrninie podanym w og!oszeniu
istotnych

warunk6w

zam6wienia

oraz

sprawdzic

zam6w ieniu / specyfikaCii

0

stan

zabezpieczenia

ofert,

czy nie zos ta!y przed wczesnie otwarte.
2. Przewodnicz'lcy Kornisji prze d otwarciem ofert podaje

kwot~,

zarnierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, dokonuje

Zamawi~j.KV

jakq

otwarci~

oier!, odczyluje

dane Wykonaw e6w (nazwy finn i ad resy) oraz informacje dotycz'l.ce ceny. tf!rmlllU
wykonania

zam 6wienia,

okresu

gwarancji

w ofertach. Powyzsze infonnaeje przekazuje

si~

warunk6w

plab10Sci

zawartvch

nieobecnym na otwa niu VVykona" com

na ieh wniosek.
3. Informaeje d otyczilce liczby zlozonyeh ofert, danych Wykonawc6w (na!:w , .' dr".,ow),
ceny i innyeh element6w o fert podlegajilcych ocenie przy zastosowaniu oheslonvch
przez

Zamawiaj'leego

w protokole

kryteri6w

po s t~po wania 0

oceny

ofert,

Sekretarz

Komisji

udzielenie zam6wienia publicznego,

0

odnolllwuJe

k l6rym

mO"d

wart. 96 Pzp .
4. Po otwarciu ofert, Przewodniczilcy Kornisji zwraca

si~

do Wykonawc6w z npytan;l·1rt

czy chcq zlozyc oswiadczen.ia. W sy tuacji zlozenia oswiadczen, Sil one protokolowan",
przez Sek retarza Kornisji.
5. Po

za poznaniu

s i~

z

uczestnikarni

post~powania,

a

przed

przystqpicniem

do por6wnywania ofert, czlonkowie Kornisji skladaj'l' pod rygorem odpowiedzialn,),d
karnej za falszywe zeznania, oswiadczenie

0

braku okolicznosci, kt6re mogl)"h)"

podwazac ich bezs tronnosc i obiektywizm, zgodnie z tresciq art. 17 Ustaw}'.

r;p

~~1.
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6. W przypadku zlozenia przez czlonka Komisji oswiadczenia

zaistnieniu okoLionosCl.

0

o ktorych mowa wart. 17 u st. 1 Pzp, ni ezlozenia przez niego o5wiaut'7Plua
albo

zlozenia

oswiadczenia

niezgodnego

z

prawdq,

niezwlocznie wnioskuje do Kierownika Zamawiajqcego
Komisji z dalszego udzialu w

pos t~powaniu 0

Przewodruczqcy
0

wylqczenie lego edonkil

udzielenie zamowienia publicznego
si~

7. Czlonek Komisji obowiqzany jest w kazdym czasie w ylqczyc
Komisji,

niezwlocznie

powzi~ciu

po

Korn,,!i

wiadomosci

ktore moglyby podwazac jego bezstronnosc,

z uuzialu w p mcad

zaistnien iu

0

ok

li czno~"

czym informuje PrzewodniCZ'lC"g,)

0

Komisji. Przepis ust. 5 stosuje si~ odpowiednio.
8. Czyrmosci

p odj~te

wiadomosci

0

post~powaniu

w

przez czlonka Komisji, po powzi'Kiu przez. niego

zaistnieniu okolicznosci,

ktorych mowa wart. 17 ust. 1 Us tawy.

0

Sq niewazne. Czynnosci Komisji, jezeli zostaly dokonane z udzialem lakiego Cl.1"nka,
z zastrzezeniem ust. 9, powtarza
uniewaznione. Przepis stosuje

si~

si~,

chyba ze

powinno z,ostat

post~powanie

odpowiednio do syhlacji. w ktorej czlonek Komh,i

zostanie wylqczony z powodu niezlozenia oswiadczenia, albo zlozenia

o~wiad czen ia

niezgodnego z prawd q.
9. Nie powtarza

si~

czynnosci otwarcia ofert oraz irmych czyrmoScI faktyt'znyeh

niewplywajqcych na w ynik
10. KOmisja

Przetargowa

post~pow ania.

przeprowadza

p os t~powanie

0

udzielen ie

zamow i"nia

publicznego, a w szczeg61nosci:
a) przeprowadza ne gocjacje albo dialog z Wykonawcami, w przypadku gd y lIstawa
przewiduje prowadzenie takich negoejacji alba dialogu,
b) dokonuje otwarcia ofert w

p ost~powaniaeh 0

zam6wienie publicz.ne,

c) wnioskuj e do Kierownika Zamawiajqcego
terminu skladania ofe rt w
d) dokonuje
w

oceny

post~powaniu

zwrot ofert zlozonych po u pl jwle

0

post~powaniu,

spelniania

przez

Wykonawcow

w arunk6w

udZla lu

okreslonych przez Zamawiajqcego,

e) bada i ocenia oferty, zgodnie za zakresem powierzonych obowiqzkow ok reslonych
w niniejszym Regulaminie,

f) wnioskuje do Kierownika Zamawiajqcego

zwr6cerue

0

si~

do Wykonnwd\\\'

o wyjasnienie tresci zlozo nych ofert,
g) wnioskuje

do

Kierownika

Zamawiajqcego

0

wystqpienie

do

Wy konawcow

w spra wie w yjasnienia elementow oferty maj'lcych wplyw na wysokosc ( eny,
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h) przedstawia Kierownikowi Zamawiajqcego propozycje wystqpicnia do Wykonawdlt'
o

w yjasnienie

tresci

warunk6w udzialu w

d okument6w I oswia dczel'l

pos t~powa niu

potwierdzaj'lcych

'pelnianie

i potwierdzajqcych spelnianic przez of,m.,wa,n .

d ostawy, uslugi, roboty budow lan e wymagan okres lonyeh przez Zamawia)'1cep,o
pod~to1wie

oraz listy podrniot6w naIeiqcych do tej samej grupy ka pitalow ej - na
a rt. 26 ust. 4 Pzp,
i)

przedklada Kierownikowi Za mawiajqcego propozycj~ w ezwania Wykrln3WCQW
w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do zloienia (uzupelnienia) d okument6w I oswiadczen,

j)

wnioskuje d o Kierow nika Zamaw iajqcego

p oprawienie w ofertach

0

CZ)"".,1 veil

omylek pisars kieh, rachunkowych i innyeh omylek poIegajqcych na niezgodno';ci
oferty

ze

specyfikacjq,

niep owodujqcych

i zawiadornienie Wykonawc6w

0

istotnych

zmian

tre~d

w

oferty

tym fakcie,

k) w nioskuj e d o Kierow nika Zamawiajijcego

0

przedluzenie terminu zwi'l.zani" "ferld

i p rzedluzenia wainosci wadium Iub w niesienia n owego wadium
• zwr6cenie Sll' d o Wykonawc6w z prosb,!

W

POsl'i!powaniu

wyrazenie zgod y na rrzedJuzem,

0

w Iw terminu,
Kierownikowi

I) przedstawia

najkorzystniejszej w

prop ozycj~

Zamawiajijcego

post ~powaniu

bqdt. wnioskuje

0

wyboru

uniewai;nieni

oferl}"

posl~po"'dnia .

z podaniem uzasad nienia faktycznego i prawnego uniewaz nie nia,
m) przedstawia Kierownikowi Zamawiajijcego propozycj<;! wykIuczenia Wykonaw("\'
z post<;! powania

zam6wienie pubIiczne w przypadkach okresIonych Pzp, podaFJ'

0

u zasadnienie fak tyczn e i prawne czynnosei w ykIuczenia,
n) przedklada
w

Kierowniko wi

Zamawiajijcego

prop ozycj ~

od.rzucenia

ot(>rty

post<;! powaniu zgodnie z Pzp, z podaniem u zasadnienia faktycznego i prawnt>g'

odrzucenia,
0)

wnioskuje

do

Kierownika

Zamawiajqcego

0

zwrotl zatrzymAnie

wadium

Wykonawcom.
p) przyjmuje i rozpa truje wnoszone srodki ochron y praw nej,
q) przyjmuje, rozpatruje i przedstawia Kierownikowi Zama wiajijcego propozycje
rozstrzygni~c ia

w

zwi'lz ku

z informacja mi Wykonawc6w,

0

\-.t6rych

m"w,"

wart. 181 ust. 1 Pzp, a dotycz'lcych niezgodnej z przepisarni Us lawy czyrmo<ci
podjl'tej przez Zamawiaj'lcego [ub zaniechaniu czynnosei, d o kt6 rej je"l zobowi'!zany,
r) wnioskuje do Kierownika Zamawiaj'lcego
czynnosci zaniechanyeh.
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0

powt6 rzenie

czynno~ci

i dokonanie

s) prowad zi ko resp ondencjl' z uczestnikami postE, powania 0 zam6wienie publiczne.
Zamawiajqcego

10. Kierownik

stwierdza

niew azn osc

czynnosCl

Kon-usji

podjetych

z na ruszeniem przepis6w prawa i nakazuje Komisji powt6rzenie ta kich C7.Y'1110Sci.
11 . W

przypadku

p ost~powania

odwo!awczego.

czlonkowie

Komisji

uczestniczij

w przygotow aniu odpo wiedzi n a odwolanie, wsp61uczestnicz,! w p rzygotowywaniu
p rzez

prawnika

plsm

procesowych.

udzielajqc

niezbl'dnej

pomocy.

inf rmacji

i wyjasnien koniecznych przy przygotowywaniu tych pismo
12. W post'ipowaniu od wolawczym p rzed Krajow,! Izbq O dwolawczq Iub pl'zed sqdem
powszechnym, pr6cz pelnomocnika procesowego. bierze r6wnie± udzial wybrany
czlonek, bqdi czlonkowie Komisji Przetargowej,

0

ile Kierownik Zamawlaji!cegll tak.

posta nowi.
13. Zamawiajqcy jest reprezentowan y w

post~powaniu

o d w olawczym

przez 0 oIl\'

14. Po zakonczeniu prac Komisji Przetargow ej (po zatwierdzeniu wynikll

pos t"pOWi1M1~

w skazane w ust.

1t~' pod stawie odr~bnego p isemnego pelnomocructwa udzlelaneg"

kazd orazowo przez Kierownika Zamawiajqcego .

i ewentualnym dokonaniu czynnosci nowych lub pow t6 rzenill czyrU10sci zaniechanv< h).
wszyscy

obeeni czlonkowie

Ko misji

podpisuJq

si~

w

protoko ie

postl,!powanw

o udzielenie zam 6wienia. 0 kt6rym m owa w art. 96 Pzp. Protok61 ten zatwi,>rclzany
przez Kierownika Zama wiajqcego po udzieleniu zam6wienia, tj . podpisaniu

umow~

i przekazaniu ogloszenia 0 lIdzieleniu zam6wienia, zgodnie z w ym ogami Ustawy.
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