
ZARZ",DZENIE Nr 28/2017 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 5 czerwca 2017 r. 

w sprawie powolania Komisji przetargowej 

Na podstawie art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien 

publicznych (Dz. u. z 2015 r. poz. 2164, z pM. zm.) zarz'!dzam, co nastypuje: 

§ 1. Powolujy komisjy przetargow'! do obslugi zam6wien publicznych dokonywanych przez 

Gminy Sochocin, w nastypuj,!cym skladzie: : 

1) Jan Zalycki - Przewodnicz'!cy Komisji, 

2) Katarzyna Koper- Zastypca Przewodnicz,!cego Komisji 

3) Rafal Mrozek - Sekretarz Komisji, 

4) Dariusz Wisniewski - Czlonek Komisji, 

5) Monika Wojkowska - Czlonek Komisji, 

§ 2. Upowa.zniam komisjy do dzialania i podejmowania czynnosci w toku prowadzonego 

postypowania 0 zarn6wienie publiczne zgodnie z obowi'lZuj,!cym w tym zakresie 

regularninem okreslaj,!cym organizacjy i tryb pracy, stanowi,!cy zal'!cznik do regulaminu. 

§ 3. Komisja konczy pracy w poszczeg61nych procedurach z chwil,! podpisania umowy 

z wybranym wykonawc,! - ewentualnie zakonczenia czynnosci zwi'lZanych z prowadzonym 

postypowaniem. 

§ 4. Traci moc Zarz<!dzenie Nr 5/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 15 stycznia 2016 roku 

w sprawie powolania Komisji przetargowej. 

§ 5. Zarz,!dzenie wchodzi w i:ycie z dniem podpisania. 

Sporz1!dzil: Sprawdzil pod Sprawdzil pod 

data: 
podpis 

wzglydem 



Zalqcznik 

do Zarzqdzenia W6jta nr 2812017 

z dnia 5 czerwca 2017 r 
w sprawie powolania Komisji przetargowej. 

REGULAMIN 


PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 


Regulamin okresla organizacj~ i tryb pracy komisji przetargowej powolanej na 
podstawie przepis6w Ustawy Prawo Zam6wieii Publicznych do przygotowania 
i przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie zam6wieii publicznych Gminy Sochocin. 

§ 1. Na podstawie art. 19 21 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r.(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), nadajt( do stosowania, w procedurze 

o udzielenie zam6wienia publicznego niniejszy Regulamin, kt6ry nonnuje dzialanie Komisji 

Przetargowej. 

§ 2. Komisja rozpoczyna dzialalnosc z dniem powolania rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie 

wykonuj,!c powierzone jej czynnosci, kieruj,!c sit( wyl,!cznie przepisami prawa, wiedz,! 

i doswiadczeniem, uwzglt(dniaj,!c opinie bieglych, rzeczoznawc6w i konsultant6w, jezeli 

zlecono ich przygotowanie. Komisja konczy swoj,! dzialalnosc w ramach danego 

postt(powania z chwil,! zakonczenia czynnosci zwiCJ:Zanych z prowadzonym postt(powaniem 

lub w dniu podpisania umowy z Wykonawc,! zam6wienia. 

§ 3. Zakres pracy Komisji obejrnuje: 

1) 	 ocent( spelnienia przez oferent6w warunk6w udzialu w postt(powaniu 0 udzielenie 

zam6wienia, kierowanie zapytaii. w kwestii zlozonych ofert, badanie i ocena ofert oraz 

sporz,!dzenie protokolu, 

2) przedlozenie Kierownikowi Zamawiaj,!cego propozycji dotycz,!cych wykluczenia 

oferenta, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, 

3) przesylanie do oferent6w po zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiaj,!cego, wniosk6w, 

o gloszen, infonnacji i odpowiedzi oraz innych dokument6w przygotowanych przez 

Komisjt(, 

4) powiadomienie uczestnik6w postt(powania 0 jego wynikach, 

5) przeprowadzenie ezynnosci zwi,!zanyeh z wyborem nowego Wykonawey, gdy ten, 

kt6rego oferta zostala wybrana uehyla sit( od zawarcia umowy lub nie wni6s1 

wymaganego zabezpieezenia nalezytego wykonania umowy - 0 ile bylo wymagane, 

6) zadawanie pytan radey prawnemu Zamawiaj,!cego i otrzymywanie od niego pisemnyeh 

opinii prawnych, 



7) 	 udzielanie wyjasnien dotycz~cych tresci siwz, 

8) 	 w razie potrzeby zorganizowanie zebrania Wykonawcow, sporz~dzenie z przebiegu 

zebrania protokolu i przeslanie go wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali siwz lub 

zostali zaproszeni do udzialu w postypowaniu, 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 przedhlzenie terrninu: skladania ofert, 

otwarcia ofert, waznosci wadiurn, zwi::tzania ofert~, 

11) przedlozenie przez przewodnicz~ego Komisji projektow dokurnentow przygotowanych 

przez Komisjy do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiaj~cego, 

12) przygotowywanie projektu odpowiedzi: 

a) na odwolanie do Krajowej Izby Odwolawczej, 

b) na inforrnacjy, ktora wplynt(la do Zamawiaj~cego 0 niezgodnej z przepisarni ustawy 

czynnosci podjt(tej lub zaniechaniu czynnosci, na ktore nie przysluguje odwolanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 

13) przyst~pienie po uplywie terrninu na odwolanie do czynnosci zwi::tzanych z podpisaniem 

umowy, 

14) podpisanie sporz~dzonego przez sekretarza Komisji protokolu postt(powania na druku 

wedlug wzoru pochodz~cego z rozporz~dzenia z dnia 26 paidziernika 2010 r. w sprawie 

protokolu postt(powania 0 udzielenie zamowienia publicznego. 

15) wnioskowanie 0 uniewaznienie postt(powania w przypadkach wyrnienionych w art. 93 ust. 

1, la i 2 Ustawy, 

16) w uzasadnionych przypadkach: 

a) 	 na podstawie opinii wydanej przez radct( prawnego 0 uwzglt(dnieniu inforrnacji od 

Wykonawcy 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjt(tej lub zaniechanej, 

przys~ienie przez Komisjy do wykonania powtorzonych czynnosci np. oceny ofert 

lub dokonuje nowych czynnosci (zaniechanych), 

b) 	 po uwzglydnieniu odwolania na mocy wydanego wyroku przez Krajow~ Izbt( 

Odwolawcz~ (KIO), Komisja wykonuje dyspozycjt( wyroku KIO. 

17) wystt(powanie przez przewodnicz~ego Komisji z wnioskiem 0 zwrot wadium, 

18) zwrocenie Wykonawcom, ktorych oferty nie zostaly wybrane, na ich wniosek, zlozone 

przez nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowa oraz 

inne podobne materialy. 



§ 4. 1. Czlonkowie Kornisji rnaj'l prawo wgl'ldu do wszystkich dokumentow zwiClZanych 

z prac'l Kornisji, w tyrn ofert, za1'lcznikow, wyjasnien zlozonych przez Wykonawcow, 

opinii bieglych i konsultantow. 

2. 	 Czlonkowie Kornisji nie rnog'l: 

a) ujawniae informacji, ktorych ujawnienie narusza wamy interes panstwa, waZne 

interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji 

b) 	 ujawnie zadnych informacji zwiClZanych z pracami Kornisji, a w szczegolnosci 

informacji zwiClZanych z przygotowaniern siwz, przebiegiern badania, oceny 

i porownania tresci zlozonych ofert, aZ do czasu poinformowania Wykonawcow 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

c) 	 ujawniae informacji stanowi'lcych tajemnic<t przedsi<tbiorstwa w rozurnieniu 

przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niZ 

w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie rnog'l bye udost<tpnione. 

3. 	 Czlonek Kornisji jezeli w zwi£lZku z jej prac'l otrzyma polecenie, ktore w jego 

przekonaniu jest niezgodne z prawern, godzi w interes Zamawiaj'lcego lub interes 

publiczny, albo rna znamiona pornylki, powinien przedstawic swoje spostrzezenia na 

pisrnie przewodnicz'lcernu. Czlonek Kornisji powinien rowniez przedstawic 

przewodnicz'lcernu swoje spostrzezenia na pisrnie, jezeli projekt dokurnentu lub wniosku, 

b<td'lcy przedrniotern prac Komisji, jest w jego przekonaniu niezgodny z prawern, godzi 

w interes Zamawiaj'lcego lub interes publiczny, albo rna znamiona pornylki. 

4. 	 W przypadku nieuwzgl<tdnienia przez przewodnicz'lcego Kornisji zastrzezen, 0 ktorych 

mowa w ust. 3, czlonek Kornisji rnoze za1'lczy6 do protokolu post<tpowania oswiadczenie 

ze zdaniern odr<tbnyrn, b'ldz rnoze przedstawic swoje zastrzezenia na pisrnie drog'l 

sluzbow'l Kierownikowi Zamawiaj'lcego. 

5. 	 Czlonkorn Kornisji, ani jej przewodnicz'lcernu nie wolno wykonywac polecen, ani 

czynnosci, ktorych wykonanie stanowiloby przest<tpstwo lub groziloby niepowetowan'l 

strat'l. Odmowa powinna bye sformulowana na pisrnie wraz z uzasadnieniern. 

6. 	 Czlonkowie Kornisji w pracach Kornisji powinni przestrzegac dyscypliny finansow 

publicznych. 

§ 5. Do zadan Przewodnicz'lcego Kornisji w szczegolnosci nalezy: 

1) ustalenie uprawnien i kornpetencji do dzialania Komisji, szczegolnie w zakresie: 

podpisywania korespondencji i wnioskow zwiClZanych z prowadzonym post<tpowaniem, a 

b<td'lcych w zakresie prac Kornisji, 

2) zwolanie pierwszego spotkania Kornisji, 



3) 	 przewodniezenie obradom, 

4) wyznaezenie terrnin6w posiedzen Komisji oraz ich prowadzenie, w tym, pod nieobeenosc 

Sekretarza Komisji sporzlldzanie protokolu z posiedzenia Komisji i wydanie siwz 

Wykonawcom, 

5) podzial pomi~dzy Czlonk6w Komisji prae podejmowanyeh w trybie roboczym, 

6) 	 podejmowanie decyzji w sprawie usprawiedliwienia nieobecnosci czlonka Komisji na 

posiedzeniaeh Komisji wraz z potwierdzeniem w/w deeyzji na liscie obecnosci ezlonk6w 

Komisji, zaS w szczeg61nie uzasadnionyeh przypadkach (np. zwolnienie lekarskie, urlop, 

wyjazd sruzbowy) wnioskowanie 0 zmian~ skladu Komisji, 

7) 	 wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach 0 powolanie bieglego (eksperta); 

8) odbieranie oswiadezenia, 0 kt6rym mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy od: 


a) czlonka Komisji Przetargowej, 


b) bieglego, 


c) innej osoby wykonujllcej czynnosci w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia, 


oraz zlozenia takiego oswiadezenia w odniesieniu do wlasnej osoby, 

9) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach 0 wydanie opinii radey prawnego 

Zamawi~lleego w zwi¢u z toczllcym siy postypowaniem, 

10) inforrnowanie 0 problemach zwillZanych z pracami Komisji w toku post~powania 

o udzielenie zam6wienia, 

11) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach 0 dokonanie zmian w skladzie Komisji, 

12) wnioskowanie 0 zmian~ sekretarza Komisji w przypadku jego nieobecnosci (np. 

zwolnienie lekarskie, urlop, wyjazd sluzbowy), 

13) przedkladanie do zatwierdzania projekt6w dokument6w przygotowanych przez Komisjy, 

14) podpisywanie korespondencji wewn~trznej dotyczllcej prowadzonego postQpowania 

o udzielenie zam6wienia publicznego w tym: 

- do radcy prawnego dotyczllCej projektu siwz wraz z za1llcznikami (w tym wzoru 

umowy) do sprawdzenia pod wzglQdem forrnalno-prawnym, 

15) nadzorowanie prawidlowego i terrninowego przebiegu postQPowania oraz prawidlowego 

prowadzenia dokumentacji postQPowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego poprzez 

zlozenie swojego podpisu na dokumentach, jako opiniujllCY, 

16) prowadzenie 	post~powania, kt6re umozliwi jego zakonczenie w mozliwie najkr6tszym 

terrninie dopuszczalnym przez przepisy prawa. 

§ 6.Do zadafl zastQpcy przewodnicZllcego Komisji nalezy zastypowanie i wykonywanie 

obowi¢6w przewodniczllcego Komisji wynik~llcych z niniejszego Regulaminu pracy 



Komisji pod nieobecnos6 przewodnicZC!cego spowodowan,!- np. zwolnieniem lekarskim, 

wyjazdem slui:bowym. 

§ 7.Do zadan Sekretarza Komisji w szczegolnosci naleZy: 


1) zapoznanie czlonkow komisji z dokumentacj,!- przedmiotowego zamowienia publicznego, 


2) udostypnienie na potrzeby prac Komisji aktualnych obowi(}.Zuj,!-cych przepisow z zakresu 


przedmiotu zamowienia, z zakresu Prawa zamowien publicznych, wraz 

z rozporz,!-dzeniami wykonawczymi, 

3) 	 zapewnienie bezpieczenstwa przechowania i nienaruszalnosci ofert oraz dokumentacji 

z powadzonych czynnosci przed, jak i w okresach miydzy spotkaniami Komisji przed 

osobami nieuprawnionymi, 

4) 	 bie4ce protokolowanie, 

5) 	 przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji zwi(}.Zanej z prowadzon,!- procedur'!-, 

6) 	 kompletowanie dokumentacji z prowadzonych czynnosci Komisji, 

7) 	 obsluga techniczna, sekretarska i organizacyjna Komisji, 

8) przyjmowanie zapytan Wykonawcow odnosnie tresci siwz lub innych dokumentow 

i niezwloczne przekazywanie informacji 0 ich wplyniyciu przewodnicz'!-cemu Komisji, 

9) przekazywanie wyjasnien lub informacji 0 zmianach w siwz wszystkim Wykonawcom, 

ktorzy pobrali lub otrzymali siwz, 

10) sporZ(}.dzenie protokolu zebrania Wykonawcow, Gezeli zostalo ono zwolane), 

11) opracowanie projektow dokumentow w zakresie zleconym przez przewodnicz'!-Cego 

Komisji. 

§ 8.Do zadan Czlonka Komisji w szczegolnosci naleZy: 

1) czynny udzial w pracach Komisji, 

2) 	 rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadan, 

3) prawidlowe prowadzenie dokumentacji postypowania 0 udzielenie zamowienia 

publicznego w zakresie przekazanym czlonkowi, 

4) ponoszenie odpowiedzialnosci w zakresie powierzonych zadan, 

5) zapoznanie siy ze wszystkimi dokumentami maj,!-cymi wplyw na przygotowanie 

i przeprowadzenie postypowania, miydzy innymi z przygotowanym wnioskiem 

o udzielenie zamowienia pUblicznego i zawartymi w nim informacjami, z siwz, 

z zaproszeniem do udzialu w postypowaniu, z zaproszeniem do skladania ofert, 

z zaproszeniem do negocjacji wraz z trybem, w ktorym prowadzone bydzie postypowanie 



o udzielanie zam6wienia 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 wymaganych 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¢6w czlonka Komisji, w szczeg6lnosci 

o okolicznosciach wskazanych wart. 17 ust. 1 Ustawy; 

lO) 	 poinformowanie, najwczesniej jak jest to mozliwe, przewodnicz'!-cego Komisji 0 swojej 

nieobecnosci na posiedzeniu Komisji, podaj,!-c przyczyny nieobecnosci w celu 

usprawiedliwienia na liscie z posiedzenia Komisji. 

§ 9. Na wniosek Przewodnicz,!-cego oraz po zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiaj,!-cego 

dopuszcza siy mozliwose zmian i uzupelnien skladu Komisji 0 nowe osoby b,!-di uczestnictwo 

w pracach Komisji os6b, kt6re nie S,!- czlonkami Komisji Przetargowej: 

a) 	 Kierownik Zamawiaj,!-cego moze powolae do pracy w komisji konsultanta ds. formalno 

prawnych w zakresie Prawa zam6wien publicznych, 

b) 	 W razie wyst,!-pienia w,!-tpliwosci merytorycznych zwi,!-zanych z ocen,!- badanych ofert 

Kierownik Zamawiaj,!-cego moze powolae do pracy w komisji bieglego, rzeczoznawcy 

lub konsultanta ds. merytorycznych wlasciwych dla przedmiotu zam6wienia. 

§ 10. Tryb pracy Komisji: 

1) 	 Komisja wykonuje swoje czynnosci w skladzie okreslonym w zarz,!-dzeniu W6jta Gminy 

Sochocin w sprawie powolania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia 

postypowania. 

2) Komisja sklada Sly 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 obecnose, co najmniej 

polowy jej skladu, w tym przewodnicz,!-cego lub jego zastypcy. 

4) 	 Rozstrzygniycia zapadaj,!- wiykszosci,!- glos6w w drodze konsensusu, glosowania lub na 

podstawie sumy indywidualnych ocen czlonk6w Komisji. W przypadku r6wnej liczby 

glos6w, rozstrzyga glos przewodnicz,!-cego (w przypadku jego nieobecnosci - zastypcy). 



Decyzj~ 0 usprawiedliwieniu nieobecnosci przewodniczqcego Komisji podejmuje 

Kierownik Zamawiajqcego. 

5) 	 Jezeli na posiedzeniu Komisji nie rna wymaganego kworum, posiedzenie odracza si~. 

6) W przypadku braku wymaganego kworum na sesji otwarcia ofert dokonuje si~ ich 

otwarcia, a kolejne czynnosci dokonywane sq zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

7) Odwolanie czlonka Komisji w toku postt(powania 0 udzie1enie zamowienia publicznego 

moze nastqpic z przyczyn okreslonych w ustawie Prawo zamowiefi publicznych. 

8) Przewodniczqcy Komisji wnioskuje do Kierownika Zamawiajqcego 0 odwolanie czlonka 

Komisji takZe w przypadku: 

a) wylqczenia sit( czlonka Komisji z jej prac; 

b) nieusprawiedliwionej nieobecnosci czlonka Komisji na dwoch kolejnych 

posiedzeniach Komisji; 

c) naruszenia przez czlonka Komisji obowiqzk6w; 

d) zaistnienia innej przeszkody uniemozliwiajqcej jego udzial w pracach Komisji. 

9) Czynnosci podjyte w postypowaniu przez czlonka Komisji, po powziyciu przez niego 

okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy powtarza sit(. 

10) Nie powtarza siy czynnosci otwarcia ofert oraz innych czynnosci faktycznych 

niewplywajqcych na wynik postt(powania. 

11) Sesja otwarcia ofert jest przeprowadzana w nastypujqcy sposob: 

a) 	 przewodniczqcy prosi obecnych 0 wpisanie sit( na listy obecnosci (w przypadku 

przedstawicieli Wykonawcow), zas w przypadku czlonkow Komisji 0 zlozenie 

podpis6w na liscie obecnosci przygotowanej przez sekretarza Komisji, 

b) przewodniczqcy odczytuje kwoty brutto (wyraz.onq w PLN), jakq Zamawiajqcy 

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, w przypadku zamowienia 

w czysciach r6wniez na kaZdqjego CZySC, 

c) przewodniczqcy przedstawia sklad Komisji, podajqc imiy i nazwisko kaz.dego czlonka 

wraz z funkcjq, 

d) przewodniczqcy odczytuje z siwz przedmiot postypowania oraz tryb, w jakim 

postypowanie jest prowadzone, 

e) 	 przewodniczqcy informuje zebranych 0 liczbie zlozonych ofert oraz zwraca uwagt( na 

nienaruszalnosc opakowafi, w jakich dostarczono oferty okazujqc je czlonkom 

Komisji i przedstawicielom Wykonawcow, Gezeli uczestniczq w posiedzeniu), 

f) 	 przewodniczqcy wraz z Komisjq sprawdza, czy oferty wplyn~ly w terminie skladania 

ofert, odklada bez otwierania oferty, ktore wplynyly po terminie skladania ofert, 



g) 	 przewodniczllCY dokonuje otwarcia ofert oraz odczytuje imiy i nazwisko, nazwy 

(firmy) oraz adres (siedziby) Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, ceny oferty, 

(co najrnniej brutto - nie ma obowi~u podawania ceny netto blldi stawki lub 

wartosci kwoty VAT), termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki 

platnosci zawarte w ofercie. 

12) Tajna czysc posiedzenia Komisji tzn. bez udzialu przedstawicieli Wykonawcow, jest 

przeprowadzana w ten sposob, ze czlonkowie Komisji: 

a) skladajll oswiadczenia wynikajllce z art. 17 ust. 1 ustawy, 

b) oceniajll zawartosc ofert poprzez: 

- sprawdzenie formalne i merytoryczne ofert tj. badajll zlozone oferty pod klltem 

zgodnosci z ustawll Prawo zam6wien publicznych oraz specyfikacjll istotnych 

warunkow zamowienia i jej za1llcznikami, 

- sprawdzenie, czy oferty zostaly zabezpieczone wadium, (jesli takie bylo wymagane), 

sprawdzajll kwoty wadium, termin, czy jest zgodny z terminem zwillZania ofertll, (jesli 

jest zlozone w formie niepieniyznej) ze wskazanymi w siwz oraz daty i godziny 

wniesienia wadium, czy nastllPila przed uplywem terminu skladania ofert, 

- sprawdzenie, czy Wykonawcy zloZyli wymagane w siwz oswiadczenie 0 spelnianiu 

warunkow udzialu w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego na 

podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy wraz z odpowiednio wymaganymi dokumentami na 

potwierdzenie warunkow, 

- sprawdzenie, czy Wykonawcy zlozyli wymagane w siwz oswiadczenie 0 braku 

podstaw do wykluczenia z postypowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy wraz 

z odpowiednio wymaganymi dokumentami na potwierdzenie w tym: listy podmiotow 

nalezllcych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawca, 0 ktorej mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, alba informacjy 0 tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy 

kapitalowej, 

- poprawienie w ofercie oczywistych omylek pisarskich, oczywistych omylek 

rachunkowych, z uwzglydnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, oraz innych omylek polegajllcych na niezgodnosci oferty z siwz, nie 

powodujllcych istotnych zmian w tresci oferty i niezwloczne zawiadomienie 0 tym 

Wykonawcow, ktorych oferty zostaly poprawione, 

- przygotowanie projektu wezwania Wykonawcow do uzupelnienia, ktorzy 

w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajllcego oswiadczen lub 

dokumentow, 0 ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub ktorzy nie zlozyli 



pelnomocnictw, albo, kt6rzy zlozyli wymagane przez Zamawiaj,!cego oswiadczenia 

dokumenty, 0 kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawieraj,!ce blydy lub kt6rzy 

zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze 

mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby 

uniewaZnienie postypowania. Uzupelnione na wezwanie oswiadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzae spelnianie przez Wykonawcy warunk6w udzialu 

w postypowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty 

budowlane wymagail okreslonych przez Zamawiaj,!cego w siwz i w ogloszeniu 

o zam6wieniu, nie p6miej niz w dniu, w kt6rym uplyn,!l termin skladania wniosk6w 

o dopuszczenie do udzialu w postypowaniu albo termin skladania ofert, 

- przygotowanie projektu wezwania Wykonawc6w, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do zlozenia wyjaSnien dotycz'!cych tresci zlozonych ofert, oswiadczen 

i dokument6w, 0 kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz pelnomocnictw, 

- ustalenie, czy oferta zawiera raZ,!co nisk,! ceny w stosunku do przedmiotu zam6wienia 

poprzez przeprowadzenie procedury wyjasniaj,!cej zgodnie z art. 90 Ustawy, 

- badanie skutecznosci zastrzezenia cZysci oferty, jezeli Wykonawca na podstawie art. 8 

ust. 3 Ustawy zastrzegl informacjy stanowi,!ca tajemnice przedsiybiorstwa, 

- okreslenie, kt6rzy z Wykonawc6w podlegaj,! wykluczeniu z postypowania na 

podstawie art. 24 ust. 1,2 i 2a Ustawy, 

-	 okreslenie, kt6re z ofert podlegaj,! odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy, 

- wskazanie oferty najkorzystniejszej sposr6d ofert nieodrzuconych, zgodnie 

z kryteriami przyjytymi w siwz, ich znaczeniem oraz sposobem oceny. 

c) wyliczaj,! punktacjy dla kaZdej nieodrzuconej oferty ustalaj,!c jej kolejnose zgodnie 

z uzyskan,! punktacj,!, 

d) przygotowuj,! zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zawieraj,!ce 

informacjy nt.: 

- Wykonawc6w, kt6rzy zostali wykluczeni wraz z podaniem uzasadnienia prawnego 

i faktycznego oraz uznanie ich ofert za odrzucone, 

-	 Wykonawc6w, kt6rych oferty zostaly odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia 

prawnego i faktycznego, 

terminu po uplywie, kt6rego moze bye zawarta umowa w spraWle zam6wienia 

publicznego do Wykonawc6w bior'!cych udzial w danym postypowaniu 0 udzielenie 

zam6wienia publicznego, 



13) Z kaZdego posiedzenia Komisji sporzC}dzana jest lista obecnosci czlonkow Komisji 

i protokol zawierajC}cy najwaZniejsze ustalenia, ktory po odczytaniu podpisywany jest 

przez czlonkow Komisji. 

14) Jezeli dokonanie oceny ofert lub innych czynnosci w postypowaniu wymaga wiadomosci 

specjalnych, przewodniczC}cy Komisji sklada umotywowany wniosek 0 powolanie 

bieglego. 

15) Oecyzjy 0 powolaniu bieglego podejmuje Kierownik ZamawiajC}cego z tym, ze 

w przypadku odmowy uzasadnia decyzjy na pismie. 

16) Biegly przed przyst'lPieniem do wykonania jakichkolwiek czynnosci sklada oswiadczenie 

o zaistnieniu lub braku okolicznosci, 0 ktorych mowa wart. 17 ust. 1 Ustawy. 

17) PrzewodniczC}cy Komisji nie dopuszcza do wykonywania czynnosci przez bieglego 

w stosunku, do ktorego zajdzie jedna z n/w okolicznosci: 

a) zlozyl oswiadczenie 0 zaistnieniu okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 17 ust. 1 

Ustawy, 

b) nie zlozyl oswiadczenia w terminie wyznaczonym przez przewodniczC}cego Komisji, 

c) zlozyl oswiadczenie niezgodne z prawdC}, w takim przypadku wylC}czenie nastypuje 

z chwilC} uzyskania wiadomosci wskazujC}cych na nieprawdziwosc oswiadczenia, 

d) zloZyl zgodne z prawdC} oswiadczenie 0 braku okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 17 

ust. 1 Ustawy, jednak w toku prac okolicznosci te ujawniC} siy. 

18) Biegly przedstawia opiniy na pismie w uzgodnionym z przewodniczC}cym Komisji 

terminie. 

19) Biegly na zaproszenie przewodniczC}cego Komisji bierze udzial w posiedzeniach Komisji 

z glosem doradczym i udziela dodatkowych wyjasnien czlonkom Komisji i Kierownikowi 

ZamawiajC}cego. 

§ 11. Wybor oferty: 

1) Komisja proponuje wybor najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriow opisanych 

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. 

2) W przypadku zaistnienia okolicznosci stwierdzenia uniewaZnienia postypowania Komisja 

wystypuje z wnioskiem do Kierownika ZamawiajC}cego zawierajC}cym pisemne 

uzasadnienie ze wskazaniem podstawy prawnej oraz faktycznych okolicznosci, ktore 

spowodowaly koniecznosc uniewaZnienia postypowania. 

3) Kierownik ZamawiajC}cego ma prawo odmowic zatwierdzenia projektow dokumentow 

skladanych przez przewodniczC}cego Komisji, jezeli w ocenie jego SC} one niezgodne 

z przepisami Ustawy i aktami wykonawczymi do Ustawy. Odmowa zatwierdzenia musi 



zawierae plsemne uzasadnienie, kt6re nalezy dOf'!:czye do protokolu z postypowania 

o udzielenie zam6wienia publicznego. 

§ 12. Do udzielania wyjaSnien i informowania 0 pracach Komisji przetargowej uprawnieni 

s,!: jedynie przewodnicz'!:cy Komisji, sekretarz Komisji lub osoba upowaZfiiona przez 

przewodnicz'!:cego. 

§ 13. 1. Kierownik Zamawiaj,!:cego stwierdza niewaZnose czynnosci podjytej z naruszeniem 

prawa. 

2. 	 Na polecenie Kierownika Zamawiaj,!:cego, Komisja powtarza uniewaZnion,!: czynnosc, 

podjyt,!: z naruszeniem prawa. 

§ 14.Po zakonczeniu postypowania Sekretarz Komisji carose dokumentacji zwi¥anej 

z postypowaniem 0 udzie1enie zam6wienia pUblicznego przygotowuje do archiwizacji 

w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego, a umowy przekazuje do 

kom6rek merytorycznych w celu realizacji. 

§ 15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Komisjy obowi¥uj,!:: 

1) Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164, z p6.zn. zm.) 

2) Decyzje Kierownika Zamawiaj,!:cego. 
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