ZARZ1\DZENIE Nr 50/2019
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powolania Komisji przetargowej
Na podstawie art. 21

liSt. 1,

2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien

publicznych (Oz. u. z 2018 r poz. 1986, ze zm.) zarz<J:dzam. co nastypuje:

§ 1. Powolujy komisjy przetargow<J: do obslugi zam6wien publicznych dokonywanych przez
Gmin(( Sochocin. w nast~puj<J:cym skladzie: :
1)

Dariusz Wisniewski  Przewodnicz'lcy KomisjL

2)

Iwona Urbanska - Zastypca Przewodnicz'!:cego Komisji.

3)

Rafal Mrozek - Sekretarz Komisji,

4)

Maria Zulawnik - Czlonek Komisji.

5)

Beata Smolinska - Czlonek Komisji.

§ 2. Upowazniam komisjy do dzialania i podejmowania czynnosci w toku prowadzonego
postypowania

0

zam6wienie publiczne zgodnie z obowi'lzuj'lcym w tym zakresie

regulaminem okreslaj<J:cym organizacjy i tryb pracy, stanowi'!:cy zal'!:cznik do regulaminu.

§ 3. Komisja konczy pracy w poszczeg6lnych procedurach z chwil'l podpisania umowy
z \vybranym wykonawc<j.

ewentualnie zakonczenia czynnosci zwi<J:zanych z prowadzonym

post~powaniem.

§ 4. Traci moc Zarz'ldzenie Nr 59/2018 W6jta Gminy Sochocin z dnia 21 \\JTzesnia 2018 roku
w sprawie powolania Komisji przetargowej.

§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik
do Zar::qdzenia WeJjta nr 5012019
z dnia 11 czerwca 2019 r
w sprawie powolania Komisji pr::etargowej.

REGULAlVIIN
PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
Regulamin okresla organizacj~ i tryb pracy komisji przetargowej powolanej na
podstawie przepisow Ustawy Prawo Zamowien Publicznych do przygotowania
i przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie zamowien publicznych Gminy Sochocin.

§ 1. Na podstawie art. 19 - 21 ustavvy Prawo Zam6wien Publicznych z dnia 29 stycznia
2004r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), nadajy do stosowania, w procedurze
o udzielenie zam6wienia publicznego niniejszy Regulamin, kt6ry normuje dzialanie Komisji
Przetargowej.

§ 2. Komisja rozpoczyna dzialalnosc z dniem powolania rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie
vvykonuj'ic powierzone jej czynnosci, kieruj'1c siy wyl'1cznie przepisami prawa, wiedz'i
i doswiadczeniem, uwzglydniaj'ie opinie bieglych, rzeczoznawc6w i konsultant6w, jezeli
zlec:ono ich przygotowanie.

Komisja konczy swoj'1 dzialalnosc

w ramach danego

post'rpowania z ehwil'1 zakonezenia ezynnosei zwiqzanych z prowadzonym postypowaniem
lub w dniu podpisania umowy z Wykonawe'1 zam6wienia.

§ 3. Zakres praey Komisji obejmuje:
1) oceny spelnienia przez oferent6w warunk6w udzialu w postypowaniu 0 udzielenie
zam6wienia, kierowanie zapytan w kwestii z1020nych ofert. badanie i oeena ofert oraz
sporzqdzenie protokolu,
2) przedlozenie Kierownikowi

Zamawiaj'1eego

propozyeJl

dotyez'icyeh

wykluczenia

oferenta, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej,
3) przesylanie do oferent6w po zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiajqeego, wniosk6w,
ogloszen, informacji i odpowiedzi oraz innych dokument6w przygotowanych przez
Komisj~,

4) powiadomienie uczestnik6w postypowania 0 jego w)'nikach,
5) przeprowadzenie czynnosci zwi'1zanych z wyborem nowego Wykonawcy, gdy ten,
kt6rego oferta zostala wybrana uehyla siy od zawarcia umow)' lub nie wni6st
wymaganego zabezpieezenia nalezytego wykonania umO\vy - 0 ile byto \vymagane,
6) zadawanie pytan radey prawnemu Zamawiaj'1eego i otrzymywanie od niego pisemnyeh
opinii prawnyeh,
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7) udzielanie "''Yjasnien dotyczqcych tresci siwz,
8) w razie potrzeby zorganizowanie zebrania Wykonawc6w, sporzqdzenie z przebiegu

zebrania protokolu i przeslanie go wszystkim Wykonawcom, kt6rzy pobrali siwz lub
zostali zaproszeni do udzialu w post~powaniu, lub zlozyli wnioski

0

dopuszczenie do

udzialu w postypowaniu,
9) prowadzenie negocjacji

z Wykonawcami w przypadku, gdy ustawa przewiduje

prowadzenie takich negocjacji,
10) w uzasadnionych przypadkach, wnioskowanie

0

przedluzenie terminu: skladania ofert,

otwarcia ofert, wa2:nosci wadium, zwi'tZania ofertq,
11) przedlozenie przez przewodniczqcego Komisji projekt6w dokument6w przygotowanych

przez Komisjy do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiajqcego,
12) przygotmvywanie projektu odpowiedzi:
a) na odwoianie do Krajowej Izby Odwolawczej,
b) na infonnacjy, kt6ra wplyn~la do Zamawiajqcego

0

niezgodnej z przepisami usta'Ary

czynnosci podjytej lub zaniechaniu czynnosci, na kt6re nie przysluguje odwolanie na
podstawie art. 180 ust. 2 Usta\\')'.
13) przystqpienie po uplywie tenninu na odwolanie do czynnosci zwiqzanych z podpisaniem

ummvy,
14) podpisanie sporzqdzonego przez sekretarza Komisji protokolu postypowania na druku
wedlug wzoru pochodzqcego z rozporz,!:dzenia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1128) w sprawie protokolu post~powania 0 udzielenie zam6wicnia publicznego.
15) wnioskowanie

0

uniewaznienie postypowania w przypadkach wymienionych wart. 93 ust.

1, la i 2 Ustawy,
16) w uzasadnionych przypadkach:
a) na podstawie opinii 'Arydanej przez radc y prawnego 0 uwzglydnieniu informacji od
Wykonawcy

0

niezgodnej z przepisami ustm\')' czynnosci podjytej lub zaniechanej,

przyst,!pienie przez Komisjtt do wykonania powt6rzonych czynnosci np. oceny ofert
lub dokonuje nO'Arych czynnosci (zaniechanych),
b) po uwzglydnieniu odwolania na mocy \\')'danego vv'Yroku przez Krajowq Izby
Odwolawcz,!: (KIO), Komisja \\rykonuje dyspozycjy \\')'roku KIO.
17) vrystttpowanie przez przewodniczqcego Komisji z wnioskiem

0

zwrot wadium,

18) zwr6cenie Wykonawcom, kt6rych oferty nie zostaly 'Arybrane, na ich wniosek, zlozone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, pr6bki, wzory, programy komputerowa oraz
inne podobne materialy.
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§ 4. 1. Czlonkowie Komisji majft prawo wglq.du do wszystkich dokument6w zwiqzanych
z prac,,! KomisjL w tym ofel1, zal"!cznik6w, wyjasnien zlozonych przez Wykonawc6w,
opinii bieglych i konsultant6w.
2. Czlonkowie Komisji nie mog"!:
a) ujawniac informacji, kt6rych uja\vnienie narusza wazny interes panstwa, wazne
interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji
b) ujawnic zadnych informacji zwi"!zanych z pracami Komisji, a w szczeg61nosci
informacji zwi"!zanych z przygotowaniem siwz, przebiegiem badania, occny
i por6wnania tresci zlozonych ofel1, az do czasu poinformowania Wykonawc6w
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
c) ujawniac
przepis6w
\\1

informacji
0

stanowi,,!cych

tajemnic~

przedsi~biorstwa

w rozumieniu

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz

terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie mog,! bye udostypnione.

3. Czlonek Komisji jezeli w zwi,,!zku z jcj prac,,! otrzyma polecenie, kt6re w jego
przekonaniu jest niezgodne z prawem, godzi w interes Zamawiaj,,!cego lub interes
publiczny, alba rna znamiona pomylki, powinien przedstawie swoje spostrzezenia na
pismie

przewodnicz"!cemu.

Czlonek

Komisji

powinien

r6wniez

przedstawic

przewodnicz"!cemu swoje spostrzezenia na pismie, jezeli projekt dokumentu lub wniosku,
byd,,!cy przedmiotem prac KomisjL jest w jego przekonaniu niezgodny z prawem, godzi
w interes Zamawiaj,!cego lub interes publiczny, alba rna znamiona pomylki.
4.. W przypadku nieuwzglydnienia przez przewodnicz"!cego Komisji zastrzezen,

0

kt6rych

mowa w ust. 3, czlonek Komisji moze zal"!czyc do protokolu postypowania oswiadczenie
ze zdaniem odrybnym, b,,!d± moze przedstawie swoje zastrzezenia na pismie drog,!
sluzbow,,! Kierownikowi Zamawiaj,,!cego.
5. Czlonkom Komisji, ani jej przewodnicz"!cemu me wolno wykonywac polecen, am
czynnosci, kt6rych wykonanie stanowiloby przestypstwo lub groziloby niepowetowan"!
strat"!. Odmowa powinna bye sformulowana na pismie WTaz z uzasadnieniem.
6. Czlonkowie Komisji w pracach Komisji powinni przestrzegac dyscypliny finans6w
publicznych.

§ 5. Do zadan Przewodnicz,!:cego Komisji w szczeg61nosci nalezy:
1) ustalenie uprawnien i kompetencji do dzialania Komisji, szczeg61nie w zakresie:
podpisywania korespondencji i wniosk6w zwi'l:zanych z prowadzonym postypowaniem,
a byd,!:cych w zakresie prac Komisji,
2) zwolanie pierwszego spotkania Komisj i,
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3)

przewodniczenie obradom,

4) \vyznaczenie termin6w posiedzen Komisji oraz ich prowadzenie, w tym, pod nieobecnos6
Sekretarza Komisji sporzqdzanie protokolu z posiedzenia Komisji i wydanie siwz
Wykonawcom,
5) podzial pomiydzy Czlonk6w Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
6) podejmowanie decY2ji w sprawie usprawiedliwienia nieobecnmlci czlonka Komisji na
posiedzeniach Komisji wraz z potwierdzeniem w/w decyzji na liscie obecnosci czlonk6w
Komisji, zas w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach (np. zwolnienie lekarskie, urlop.
wyjazd sluzbo\VJ') wnioskowanie

0

zmiany skladu Komisji,

7} W11ioskowanie w uzasadnionych przypadkach 0 powolanie bieglego (eksperta):
8) odbieranie oswiadczenia,

0

kt6rym mowa wart. 17 ust. 1 Ustawy od:

a) czlonka Komisji Przetargowej,
b) bieglego,
c) innej osoby \V}'konujqcej czynnosci w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia,
oraz zlozenia takiego oswiadczenia w odniesieniu do wlasnej osoby,
9) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach

0

wydanie opmll radcy prawnego

Zamawiajqcego w zwiqzku z tocz'!cym siy postypowaniem,
10) informowanie

° problemach

zwiqzanyeh z praeami Komisji w toku postypowania

o udzielenie zam6wienia,
11) wnioskowanie w uzasadnionyeh przypadkach 0 dokonanie zmian w skladzie Komisji,
12) wnioskowanie

0

zmiany sekretarza Komisji w przypadku jego nieobecnosci (np.

zwolnienie lekarskie, urlop, \'V'Yjazd sluzbowy).
13) przedkladanie do zatwierdzania projekt6w dokument6w przygotowanych przez Komisjy,
14) podpisywanie korespondencji wewnytrznej dotyczqcej prowadzonego postypowania

°udzielenie zam6wienia publicznego w tym:
- do radey prawnego dotyczqcej projektu siwz wraz z zalqcznikami (w tym wzoru
umowy) do sprawdzenia pod wzglydem tormalno-prawnym,
15) nadzorowanie prawidlowego i terminowego przebiegu POslypowania oraz prawidlowego
prowadzenia dokumentacji postypowania

0

udzielenie zam6wienia publicznego poprzez

zlozenie swojego podpisu na dokumentach. jako opiniujqcy,
16) prowadzenie postypowania, kt6re umozliwi jego zakonczenie w mozliwie najkr6tszym
terminie dopuszezalnym przez przepisy prawa.

§ 6.Do zadan zastypcy przewodniczqcego Komisji nalezy zastypowanie i \VJ'konywanie
obowi qzk6w przewodnicz,!cego Komisji wynikajqcyeh z niniejszego Regulaminu pracy
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Komisji pod nic:obc:cnosc przewodniczqcego spowodowan'!: np. zwolnieniem lekarskim,

wyjazdem sluzbovvym.

§ 7.Do zadan Sekretarza Kornisji w szczegolnosci nalezy:
1) zapoznanie czlonkow kornisji z dokurnentaej~ przedrniotowego zarnowienia publieznego,
2)

udost~pnienie na potrzeby prae Komisji aktualnyeh obm.viqzujqeyeh przepisow z zakresu

przedrniotu

zarnowienia,

z

zakresu

Prawa

zarnowien

publieznyeh.

wraz

z rozporz,!:dzeniarni vvykonawezyrni,
3)

zapewnienie bezpieezenstwa przeehowania i nienaruszalnosci ofert oraz dokumentaeji
z powadzonyeh ezynnosei przed, jak i w okresach rnit(dzy spotkaniarni Komisji przed
osobami nieuprawnionyrni,

4)

biezqee protokolowanie,

5)

przyjrnowanie i rejestrowanie korespondencji zwi¥anej z prowadzon,!: proeedur,!:,

6)

kornpletowanie dokurnentacji z prowadzonyeh ezynnosei Kornisji.

7)

obsluga techniezna, sekretarska i organizaeyjna Kornisji,

8) przyjrnowanie zapytan Wykonaweow odnosnie tresci siwz lub innyeh dokurnentow
i niezwloezne przekazywanie inforrnaeji

0

ieh \vplyniyeiu przewodnicz,!:eemu Kornisji,

9) przekazywanie vvyjasnien lub inforrnacji 0 zrnianach w siwz wszystkim Wykonaweom,
ktorzy pobrali lub otrzyrnali siwz,
10) sporzqdzenie protokolu zebrania Wykonaweow, (jezeli zostal0 one zwolane).
11)opracowanie projektow dokurnentow w zakresie zleeonym przez przewodniczqeego
Kornisji.

§ 8.Do zadan Czlonka Kornisji w szezegolnosci nalezy:
1)

czynny udzial w pracach Kornisji.

2)

rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadan,

3) prawidlowe

prowadzenie

dokumentacji

post~powania

0

udzielenie

zarnowienia

publicznego w zakresie przekazanyrn czlonkowi,
4)

ponoszenie odpowiedzialnosci w zakresie powierzonych zadan,

5)

zapoznanie siy ze wszystkirni dokurnentarni rnajqcyrni vvplyw na przygotowanie
i przeprowadzenie

postypowania,

rnit(dzy

innyrni

z

przygotowanyrn

wnioskiern

o udzielenie zarnowienia publieznego i zawartyrni w nirn informaejarni, z siwz,
z zaproszeniern do udzialu w postt(powaniu, z zaproszeniem do skladania ofert,
z zaproszeniern do negocjacji wraz z trybem, w ktorym prowadzone bydzie postltPowanie
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o udzielanlc zarnowienia publicznego, oraz zglaszanie do nich uwag i propozycji innego

zapisu,
6)

parafowanie kazdej strony siwz, zaproszenia do udzialu w postypowaniu, zaproszenia do
skladania ofert, zaproszenia do negocjacji i innych dokument6w \\lymaganych Ustaw'!,

7)

w przypadku nieobecnosci czlonka w dniu akceptacji tekstu dokumentu, skladanie swojej
parafy z dniem otrzymania od sekretarza Komisji,

8)

wykonywanie polecen przewodnicz,!cego dotycz'!cych prac Komisji,

9)

niezwloczne

poinformowanie

przewodnicz'!cego

Komisji

0

okolicznosciach

uniemozliwiaj,!cych wykonywanie obowi,!zk6w czlonka Komisji, w szczeg6lnosci
o okolicznosciach wskazanych wart. 17 ust. 1 Ustawy;
10) poinformowanie, najwczesniej jak jest to mozliwe, przewodniczltcego Komisji

0

swojej

nieobecnosci na posiedzeniu Komisji, podaj,!c przyczyny nieobecnosci w celu
usprawiedliwienia na liscie z posiedzenia Komisji.

§ 9. Na wniosek Przewodniczqcego oraz po zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiajqcego
dopuszcza si~ mozliwose zmian i uzupeinien skladu Komisji

0

nowe osoby bltdi uczestnictwo

w pracach Komisji os6b, kt6re nie sf! czlonkami Komisji Przetargowej:
a) Kierownik Zamawiajqcego moze powolac do pracy w komisji konsultanta ds. formalno
prawnych w zakresie Prawa zam6wien publicznych,
b)

W razie wystltPienia wlttpliwosci merytorycznych zwiqzanych z ocenq badanych ofeli
Kierownik Zamawiaj<lcego moze powolac do pracy w komisji bieglego, rzeczoznawc~
lub konsultanta ds. merytorycznych wlascivvrych dla przedmiotu zam6wienia.

§ 10. Tryb pracy Komisji:
1) Komisja vvykonuje swoje czynnosci w skladzie okreslonym w zarz<ldzeniu W6jta Gminy

Sochocin w sprawie powolania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia
postypOwania.
2) Komisja sktada siy z co najmniej trzech os6b w tym przewodnicz'!cego, zastypcy
przewodnicz~cego

i sekretarza. Liczba powolanych os6b powinna bye nieparzysta.

3) Dla waznosci decyzji podjytej przez Komisjy konieczna jest obecnosc, co najmniej

polo\\'Y jej skladu, w tym przewodniczCj,cego lub jego zast~pcy.
4) Rozstrzygniycia zapadaj<l wiykszosci<l glos6w w drodze konsensusu, gtosowania lub na

podstawie sumy indywidualnych ocen czlonk6w Komisji. W przypadku r6wnej liczby
glos6w, rozstrzyga glos przewodnicz<lcego (w przypadku jego nieobecnosci - zastypcy).
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Decyzj~

{) usprawiedliwieniu nieobecnosci przewodniczt!cego Komisji podejmuje

Kierownik Zarnawiaj,!-cego.
5) lezeli na posiedzeniu Komisji nie rna wyrnaganego kworum, posiedzenie odracza si~.
6) W przypadku braku vlyrnaganego kworurn na sesji otwarcia ofert dokonuje si~ ich

otwarcia, a kolejne czynnosci dokonywane s~ zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7) Odwolanie czlonka Komisji w toku post~powania

0

lldzielenie zarn6wienia publicznego

moze nastqpie z przyczyn okreslonych w llstawie Prawo zam6wien publicznych.
8) Przewodnicz'!-cy Kornisji wnioskuje do Kiero\vnika ZamawiCl;i,!-cego

0

odwolanie czlonka

Kornisji takze w przypadku:
a) wyl,!-czenia

si~

czlonka Kornisji zjej prac;

b) nieusprawiedliwionej

nieobecnosci

czlonka

Kornisji

na

dw6ch

kolejnych

posiedzeniach Komisji;
c) naruszenia przez czlonka Komisji obowi qzk6w;
d) zaistnienia innej przeszkody uniemozliwiajqcej jego udzial w pracach Komisji.
9) Czynnosci podjyte w postypowaniu przez czlonka Kornisji, po powziyciu przez niego

okolicznosci,
10) Nie

0

kt6rych rnowa wart. 17 ust. 1 Ustawy powtarza siy.

po\vtarza siy czynnosci otwarcia ofert oraz innych czynnosci faktycznych

nievvplywaj,!-cych na wynik postypowania.
11) Sesja otwarcia ofert jest przeprowadzana w nast~puj'lcy spos6b:

a) przewodniczqcy prosi obecnych

0

wpisanie siy na listy obecnosci (w przypadku

przedstawicieli Wykonawc6w), zas w przypadku czionk6w Komisji

0

zlozenie

podpis6w na liscie obecnosci przygotowanej przez sekretarza Komisji,
b) przewodnicz'lcy odczytuje kwoty brutto (wyrazon'!- w PLN), jabl: Zamawiaj,!-cy
zamierza przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia, w przypadku zam6wienia
w czysciach r6wniez na kazdqjego cZyse,
c) przewodnicz'!-cy przedstawia sklad Kornisji, podaj,!-c irniy i nazwisko kazdego czlonka
wraz z funkcj'l,
d) przewodniczqcy odczytuje z siwz przedmiot

post~powania

oraz tryb, w Jakim

postypowanie jest prowadzone,
e) przewodniczqcy infolTImje zebranych

0

liczbie zlozonych ofert oraz zwraca uwagy na

nienaruszalnosc opakowan, w jakich dostarczono oferty okazuj').c je czlonkom
Komisji i przedstawicielorn Wykonawc6w, Gezeli uczestnicz'i w posiedzeniu),
f) przewodnicz'icy wraz z Komisj,!- sprawdza, czy oferty

wplyn~ly

w terminie skladania

ofert, odklada bez otwierania oferty, kt6re WPlYllyly po terrninie skladania ofert,
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