
ZARZr\DZENIE Nr 5/2015 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 15 stycznia 2015 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 2013 r. poz.907 ze zm.) zarzqdzam, co nastypuje: 

§ 1. Powolujy komisjy przetargowq do obslugi zarn6wien publicznych dokonywanych przez 

Gminy Sochocin, w nastypujqcym skladzie: : 

1) Grzegorz Zientarski- Przewodniczqcy Komisji, 

2) Joanna Dobrowolska - Sekretarz Komisji, 

3) Jan Zalycki- Czlonek Komisji, 

4) Monika Stypkowska-Smardzewska - Czlonek Komisji, 

5) Barbara So6ko-Ruszkowska - Czlonek Komisji, 

6) Klaudia Jakubowska - Czlonek Komisji. 

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

postypowania 0 zarn6wienie publiczne zgodnie z obowiqzujqcym w tym zakresie regulaminem 

okrdlajqcym organizacjy i tryb pracy, stanowiqcy zalqcznik do regulaminu. 

§ 3. Komisja konczy pracy w poszczeg61nych procedurach z chwilq podpisania umowy 

z wybranym wykonawcq - ewentualnie zakonczenia czynnosci zwiqzanych z powadzonym 

postypowaniem. 

§ 4. Traci moc Zarzqdzenie Nr 2/2014 W6jta Gminy Sochocin z dnia 2 stycznia 2014 roku 

w sprawie powolania Komisji przetargowej. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik 

do Zarzqdzenia Wajla nr 512015 

z dnia 15 stycznia 2015 r 
w sprawie powolania Komisji przelargowej. 

REGULAMIN 


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 ustawy Prawo Zarnowien Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), nadajy do stosowania, w procedurze 0 udzielenie 

zamowienia publicznego niniejszy Regulamin, ktory normuje dzia1:anie Kornisji Przetargowej. 

§ 2. 1. Kornisja rozpoczyna dzialalnos6 z dniern powolania rzetelnie, obiektywnie 

i bezstronnie wykonuj~c powierzone jej czynnosci, kieruj~c siy wyl~cznie przepisarni prawa, 

wied~ i doswiadczeniern, uwzglydniaj~c opinie Bieglych, Rzeczoznawcow i Konsultantow, 

jezeli zlecono ich przygotowanie. 

2. 	 Czlonkowie Komisji obowi~zkowo uczestnicz~ we wszystkich pracach kornisji. 

3. 	 Czlonkowie Kornisji sk.l:adaj~ pisernne oswiadczenie 0 braku lub istnieniu okolicznosci 

stanowi~cych podstawy do wyl~czenia z postypowania, na podstawie art. 17 ustawy 

Prawo zamowien publicznych. 

§ 3. Zakres pracy Komisji obejrnuje: 

1) 	 Oceny spelnienia przez oferentow warunkow udzialu w postypowaniu 0 udzielenie 

zarnowienia, kierowanie zapytan w kwestii zlozonych ofert, badanie i ocena ofert oraz 

sporz~dzenie protokolu, 

2) 	 Przedlozenie Kierownikowi Zarnawiaj~cego propozycJI dotycz~cych wykluczenia 

oferenta, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, 

3) 	 Przesylanie do oferentow po zatwierdzeniu przez Kierownika Zarnawiaj~cego, wnioskow, 

ogloszen, informacji i odpowiedzi oraz innych dokurnentow przygotowanych przez 

Kornisjy, 

4) 	 Powiadornienie uczestnikow postypowania 0 jego wynikach, 

5) 	 Przeprowadzenie czynnosci zwi~anych z wyborern nowego Wykonawcy, gdy ten, 

ktorego oferta zostala wybrana uchyla siy od zawarcia urnowy lub nie wni6sl 

wyrnaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania urnowy - 0 ile bylo wyrnagane, 



6) 	 Komisja konczy swoj'l dziala1nosc w ramach danego postypowania z chwi1'l zakonczenia 

czynnosci zwi'lzanych z prowadzonym postypowaniem 1ub w dniu podpisania umowy 

z Wykonawq zam6wienia. 

§ 4. 1. Czlonkowie Komisji maj'l prawo wg1'ldu do wszystkich dokument6w zwi'lzanych 

z prac'l Komisji, w tym ofert, zru'lcznik6w, wyjasnien zlozonych przez Wykonawc6w, opinii 

bieglych i konsu1tant6w. 

2. 	 Czlonkowie Komisji me mog'l ujawnic zadnych infonnacji zwi'lzanych z pracaml 

Komisji. 

3. 	 Czlonek Komisji przedstawia swoje zastrzezenia, jeze1i dokument byd'lcy przedmiotem 

prac Komisji, w jego przekonaniu ma znamiona blydu 1ub pomylki. 

§ 5. Do zadan PrzewodnicZ<!cego Komisji w szczeg61nosci na1ezy: 

1) 	 Ustalenie uprawnien i kompetencji do dzialania Komisji, szczeg61nie w zakresie: 

podpisywania korespondencji i wniosk6w zwiClZanych z prowadzonym postypowaniem, 

a byd'lcych w zakresie prac Komisji, 

2) Zwolanie pierwszego spotkania Komisji, 


3) Przewodniczenie obradom, 


4) Wyznaczenie tennin6w posiedzen Komisji oraz ich prowadzenie, 


5) Odebranie oswiadczen Czlonk6w Komisji 0 zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych 


oko1icznosci uniemozliwiaj'lcych im wykonanie czynnosci zwi'lzanych z postypowaruem 

o zam6wienie publiczne, 

6) Podzial pomiydzy Czlonk6w Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 

§ 6. Do zadail Czlonka Komisji w szczeg61nosci na1ezy: 

1) Czynny udzial w pracach Komisji, 

2) Rzete1ne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadail, 

3) Zlozerue oswiadczenia 0 zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych oko1icznosci 

uniemozliwiaj'lcych wykonanie czynnosci zwi'lzanych z postypowaruem 

o zam6wierue pub1iczne skladanych na podstawie ustawy Prawo zam6wien pub1icznych, 

4) Prawidlowe prowadzenie dokumentacji postypowania 0 udzie1enie zam6wienia 

pub1icznego w zakresie przekazanym czlonkowi, 

5) 	 W zakresie powierzonych zadan, kazdy czlonek ponosl odpowiedzialnosc 

w zakresie, w jakim powierzono mu wykonanie zadania. 

§ 7. Do zadail Sekretarza Komisji w szczeg61nosci na1ezy: 



1) 	 Zapoznanie czlonk6w komisji z dokumentacjC}. przedmiotowego zam6wienia 

publicznego, 

2) 	 Udostypnienie na potrzeby prac Komisji aktualnych obowiC!ZujC}.cych przepis6w 

z zakresu przedmiotu zam6wienia, z zakresu Prawa zam6wien publicznych, wraz 

z rozporZ4dzeniami wykonawczymi, 

3) 	 Zapewnienie bezpieczenstwa przechowania i nienaruszalnosci ofert oraz dokumentacji 

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

osobarni nieuprawnionymi, 

4) 	 BiezC}.ce protokolowanie oraz opieka nad protokolem, ofertami oraz wszelkimi innymi 

dokumentami zwiC!Zanymi z postypowaniem, w trakcie jego trwania, 

5) Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji zwiC}.zanej z prowadzonC}. procedurC}., 

6) Kompletowanie dokumentacji z prowadzonych czynnosci Komisji, 

7) Obsluga techniczna, sekretarska i organizacyjna Komisji. 

§ 8.1. Na wniosek PrzewodniczC}.cego oraz po zatwierdzeniu przez Kierownika 

ZamawiajC}.cego dopuszcza siy mozliwosc zmian i uzupelnien skladu Komisji 0 nowe osoby 

bC}.di: uczestnictwo w pracach Komisji os6b, kt6re nie sCj. czlonkami Komisji Przetargowej. 

1. 	 Kierownik ZamawiajCj.cego moze powolac do pracy w komisji konsultanta ds. formalno

prawnych w zakresie Prawa zam6wien publicznych. 

2. 	 W razie wysqpienia wCj.tpliwosci merytorycznych zwiC!Zanych z ocenCj. badanych ofert 

Kierownik ZamawiajCj.cego moze powolac do pracy w komisji bieglego, rzeczoznawcy 

lub konsultanta ds. merytorycznych wlasciwych dla przedmiotu zam6wienia. 

§ 9. Tryb pracy Komisji 

1) Odwolanie czlonka Komisji w toku postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 

moze nastCj.pic z przyczyn okreslonych w ustawie Prawo zam6wien publicznych. 

2) PrzewodniczC}.cy Komisji wnioskuje do Kierownika ZamawiajCj.cego 0 odwolanie czlonka 

Komisji takZe w przypadku: 

a) wylC}.czenia siy czlonka Komisji zjej prac; 

b) nieusprawiedliwionej nieobecnosci czlonka Komisji na dw6ch kolejnych 

posiedzeniach Komisji; 

c) naruszenia przez czlonka Komisji obowiC!Zk6w; 

d) zaistnienia innej przeszkody uniemozliwiajC}.cej jego udzial w pracach Komisji. 

§ 10. 1. Miejsce i termin posiedzenia Komisji wyznacza PrzewodniczC}.cy. 

2. 	 Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu, glosowania lub na podstawie sumy 

indywidualnych ocen czlonk6w Komisji. 



3. 	 Jezeli w trakcie glosowania decyzja nie moze bye podjyta ze wzglydu na r6wn~ liczby 

glos6w, rozstrzyga glos Przewodnicz~cego. 

§ 11. Wyb6r oferty 

1) Komisja proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteri6w opisanych 

w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. 

2) 	 W przypadku zaistnienia okolicznosci stwierdzenia uniewaZnieniapostypowania Komisji 

wystypuje z wnioskiem do Kierownika Zamawiaj~cego zatwierdzaj~cym pisemne 

uzasadnienie ze wskazaniem na podstawy prawne oraz faktyczne okolicznosci, kt6re 

spowodowaly koniecznose uniewaznienia postypowania. 

§ 12. Do udzielania wyjasnien i informowania 0 pracach Komisji Przetargowej uprawnieni s~ 

jedynie Przewodnicz~cy Komisji, sekretarz Komisji lub osoba upowaZniona przez 

Przewodnicz~cego. 

§ 13. 1. Kierownik Zamawiaj~cego stwierdza niewaZnose czynnosci podjytej z naruszeniem 

prawa. 

2. 	 Na polecenie Kierownika Zamawiaj~cego, Komisja powtarza uniewaZnion~ czynnose, 

podjyt~ z naruszeniem prawa. 

§ 14. Po zakonczeniu postypowania Sekretarz Komisji calose dokumentacji zwi~anej 

z postypowaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego przygotowuje do archiwizacji 

w Wydziale Rozwoju Lokalnego, a umowy przekazuje do kom6rek merytorycznych w celu 

real izac j i. 

§ 15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Komisjy obowi~uj~: 

1) Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907 ze zm.), 

2) Decyzje Kierownika Zamawiaj~cego. 

Sochocin, dnia 15.01.2015 r 
Podpis Kierownika Zamawiajqcego 


