Zarz~dzenie

Nr 16/2018
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie powolania Komisji przelargowej

Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zarn6wien publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zarz~dzam co nast~puje:

§1.
Powolujy Kornisjy do przeprowadzenia sesji otwarcia i oceny ofert w postypowaniu 0
udzielenie zarn6wienia publicznego: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zolt;dowo i Popieltyn
Dolny 0 dl. 1,922 km. ",

w skladzie:
1. Elzbieta Szymanska
2. Justyna Malecka
3. Elzbieta Gizynska

- przewodnicz<l-ca,
- czlonek
- czlonek

§ 2.
Kornisja rna charakter dorainy i zostaje powolana do rozstrzygniycia w/w postypowania.

§ 3.
Kornisja bydzie pracowac zgodnie z regularninern, kt6ry stanowi za1<l-cznik do niniejszego
zarz<l-dzenia.

§ 4.
Zarz¥lzenie wchodzi w Zycie z dniern podpisania.

REGULAMIN
dzialania komisji powolywanej do przygotowania i przeprowadzenia posb;powania 0
zamowienie publiczne.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z 29 stycznia 2004 r - Prawo zam6wien publicznych
(tj. Dz.U.z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) ustala sit( nastt(puj~cy regulamin dzialania komisji
powolywanej do przygotowania i przeprowadzenia postt(powania 0 udzielenie zam6wienia
publicznego, zwany dalej Regulaminem.

§1
1. Regulamin stosuje sit( do postt(powan 0 wartosci przekraczaj~cej r6wnowartosc kwoty
30000 euro.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie maj~ przepisy
ustawy z 29 stycznia 2004 r, Prawo zam6wien pUblicznych (tj. Dz.U z 2017 r.
poz.1579 ze zm. ).
§2
1. 0 wszczt(ciu postt(powania w sprawie udzielenia zam6wienia postanawia W6jt
Gminy, na wniosek pracownika merytorycznego.
2. Niezwlocznie po wszczt(ciu postt(powania W 6jt Gminy zarz~dzeniem powohIje
komisje do przygotowania i przeprowadzenia postt(powania.
3. Komisja zostaje powolana do przeprowadzenia postt(powania wyrnienionego w tytule
zarz~dzenia 0 kt6ryrn mowa w ust.2.
4. W6jt Grniny moze powierzyc pisernnie wykonywanie zastrzezonych dla niego
czynnosci, pracownikowi lub pracownikom zamawiaj~cego.

§3
1. Komisja sklada sit( z co najrnniej trzech czlonk6w:
aJ przewodnicz~cego
bl sekretarza
c/czlonka lub czlonk6w
2. Do zadan przewodnicz~cego naleZy:
I. kierowanie pracami kornisji, w szczeg61nosci wyznaczanie terrnin6w
posiedzen kornisji oraz ich prowadzenie, a w przypadku zaistnienia w tyrn
zakresie trudnosci, inforrnowanie 0 nich W6jta Grniny;
2. poinforrnowanie czlonk6w kornisji 0 odpowiedzialnosci ci¥~cej na
czlonkach kornisji w przypadku naruszenia przepis6w ustawy, rozporz~dzen
lub regularninu;
3. odebranie od czlonk6w kornisji oswiadczen,o kt6rych rnowa w § 4 ust. 1
regularninu oraz poinforrnowanie kierownika zamawiaj~cego 0
okolicznosciach, 0 kt6rych rnowa w § 4 ust. 2;
4. podzial rnit(dzy czlonk6w kornisji prac podejmowanych w trybie roboczym;
5. czuwanie nad prawidlowyrn prowadzeniern dokurnentacji postt(powania, w
tyrn podejmowanie dzialan zwi¥anych z ochron~ zastrzezonych czt(sci ofert,
stanowi~cych tajernnice przedsit(biorstwa;
6. podpisywanie dokurnent6w zwi¥anych z pracami komisji;
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7. przedlozenie dokumentacji postt(powania do zatwierdzenia przez W6jta
Gminy;
8. podjt(cie innych dzialail. niezbt(dnych dla sprawnego i zgodnego z prawem
przeprowadzenia postt(powania.
3. Sekretarz komisji odpowiada za:
1. prowadzenie dokumentacj i postt(powania
2. przekazywanie czlonkom komisji informacji 0 terminie i miejscu spotkania
komisji
3. przekazanie czlonkom komisj i dokument6w zwicj.zanych z porzlj..dkiem danego
spotkania komisji;
4. sporzlj..dzenie protoko16w z prac komisji;
5. przechowywanie dokumentacji do czasu zakonczenia postt(powania;
6. uzyskanie na protokole ze spotkania komisji podpis6w jej czlonk6w;
7. zastt(powanie i wykonywanie zadan przewodniczlj..cego komisji, w czasie jego
nieobecnosci;
4. Do wyllj..cznej kompetencji W6jta Gminy nalezy wystt(powanie do organ6w
administracji publicznej w przypadkach przewidzianych prawem lub wymuszonych
sytuacjlj.. faktycznlj.. (np. w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej
lub opinii prawnej Prezesa Urzt(du Zam6wien Publicznych).

§4
1. Czlonkowie komisji skladajlj.. pisernne oswiadczenia 0 zaistnieniu lub braku
istnienia okolicznosci, 0 kt6rych mowa a art.17 ustawy pzp.
2. W przypadku zlozenia przez czlonka komisji oswiadczenia 0 zaistnieniu
okolicznosci, uniemozliwiajlj..cych udzial w pracach komisji, niezlozenie przez
niego oswiadczenia albo zlozenie oswiadczenia niezgodnego z prawd<j..,
przewodnicz'!cy niezwlocznie informuje 0 tym fakcie W6jta Gminy, kt6ry
wyl'!cza z prac komisji jej czlonka, a w jego miejsce powoluje nowego czlonk
komisji.
3. Czlonek komisji jest obowiqzany w kazdym czasie wyl,!czyc sit( z udzialu w
pracach komisji, niezwlocznie po powzit(ciu wiadomosci 0 zaistnieniu
okolicznosci, 0 kt6rych mowa w ust.1 powiadamiaj,!c przewodnicZ<j..cego.
Przepis ust.2 stosuje sit( odpowiednio.
4. Czynnosci podjt(te w postt(powaniu przez czlonka komisji, po powzit(ciu przez
niego wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci, 0 kt6rych mowa w ust.1, slj..
powtarzane, chyba ze postt(powanie zostaje uniewaznione. Czynnosci komisji,
jezeli dokonane zostaly z udzialem takiego czlonka komisji, z zastrzezeniem
ust.5, powtarza sit(, chyba ze postt(powanie zostaje uniewazruone. Przepis
stosuje sit( odpowiednio do sytuacji, w kt6rej czlonek komisji zostaje
wyllj..czony z powodu niezlozenia oswiadczenia, kt6rym mowa w ust.1, albo
zlozenia oswiadczenia niezgodnego z prawd'!.
5. Nie powtarza sit( czynnosci otwarcia ofert oraz czynnosci faktycznych, kt6re
nie maj,! wplywu na wynik postt(powania.

§5
1. Komisja przeprowadza postt(powanie, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
zam6wien publicznych.
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2. Do czynnosci przeprowadzenia postypowania zalicza siy:
aI otwarcie ofert,
bl ocena spelniania przez wykonawc6w warunk6w udziaru w postypowaniu i ocena
ofert,
c/wnioskowanie do W6jta Gminy 0 wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty w
przewidzianych prawem przypadkach,
d/przedlozenie propozycji odpowiednio wyboru najkorzystniejszej oferty albo
uniewaznienia postypowania,
el rozpatrywanie protest6w i przedkladanie propozycji ich rozstrzygniycia W6jtowi
Gminy,
fl przygotowanie umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty,
g/ kierowanie do publikacji ogloszen przewidzianych prawem po wyborze
najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zam6wienia.

§6
1. Komisja pracuje kolegialnie.
2. Dla waZnosci spotkania komisji koniecznajest obecnose co najmniej polowy jej
skladu.
3. Z kazdego spotkania komisji sporz~dzany jest protok61. Protok61 sporz~dza siy
niezwlocznie po spotkaniu komisji i przekazuje do akceptacji W6jtowi Gminy. W
protokole odnotowuje siy wszystkie zagadnienia omawiane na spotkaniu.
4. Protok61 podpisuj~ wszyscy czlonkowie komisji uczestnic~cy w spotkaniu.
Czlonkom komisji nieobecnym na spotkaniu protok61 przedkladany jest do
zapoznania siy na nastypnym spotkaniu komisji.
5. Przewodnicz~cy komisji moze zlecie jednemu lub wiycej czlonkom okreslone
czynnosci do wykonania w toku prac komisji, w zakresie ich kompetencji.
6. Rozstrzyganie spraw omawianych w toku spotkania komisji odbywa siy poprzez
glosowanie, wiykszosci~ glos6w obecnych czlonk6w. Glosowanie jest jawne.
§7

1. Czynnosci i dokumenty wymagaj~ce dla swej waZnosci zatwierdzenia przez W6jta
Gminy:
aI wyb6r trybu udzielenia zam6wienia,
bl specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia,
cl zmiany specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
d/ wykluczenie Wykonawcy,
el odrzucenie oferty,
fl wyb6r najkorzystniejszej oferty,
g/ uniewaznienie postypowania,
hi rozstrzygniycie protestu.
2. Pozostale czynnosci mog~ bye dokonywane przez i akceptowane przez W6jta Gminy
oraz zaznaczone w protokole z posiedzenia komisji.

§8
1. W przypadku koniecznosci zasiygniycia dodatkowych informacji z zakresu, w kt6rym
czlonkowie komisji nie dysponuj~ wiedz~ wystarczaj~c~ do podjycia rozstrzygniycia
komisja moze:
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aJ wys~pic do wlasciwej kom6rki organizacyjnej 0 zajycie stanowiska,
b/wnioskowac do W 6jta Gminy 0 powolanie eksperta sposr6d pracownik6w
zamawiaj<j.cego lub zewnytrznego bieglego.
2. Osoby te rozstrzygaj<j. wskazane zagadnienie i nie s<j. czIonkami komisji.
§9

1. Skladanie ofert w toku postypowania odbywa siy w sekretariacie Urzydu Gminy.
2. Otwarcie ofert jest wyznaczane w terminie mozliwie najkr6tszym po uplywie
terminu skladania ofert.
3. Przed uplywem terminu otwarcia ofert, przewodnicz<j.cy komisji odbiera wraz z
rejestrem z sekretariatu Urzydu Gminy , zlozone w danym postypowaniu oferty i
udaje siy bezposrednio do Sali, w kt6rej nas~pi ich otwarcie.
4. Oferty przed i po uplywie terminu skladania ofert, przechowywane s<j. w spos6b
uniemozliwiaj<j.cy do nich dostyp os6b trzecich bez wiedzy i zgody przewodnicZ<j.cego
lub sekretarza komisji.

§ 10
1. W przypadku zlozenia przez Wykonawcy protestu w toku postypowania 0 zam6wienie
publiczne, propozycjy rozstrzygniycia protestu komisja przedkIada do zatwierdzenia
W6jtowi Gminy.
2. W przypadku zlozenia przez Wykonawcy odwolania od rozstrzygniycia protestu
Prezesa Urzydu Zam6wien Publicznych w rozprawie przed Krajow<j. Izb<j.
OdwolawcZ<j., uczestniczyc bydzie Radca Prawny lub dodatkowo osoba wskazana
przez W6jta Gminy.
3. W przypadku zlozenia przez Wykonawcy skargi do S<j.du, na wyrok Krajowej Izby
Odwolawczej, wszystkie czynnosci w tym zakresie wykonywane byd<j. przez Radcy
Prawnego. Komisja moze sluZYc pomoc<j. dla Radcy Prawnego, w zakresie
udostypniania informacj i do przygotowania pism procesowych.

§11
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty komisja, w porozumieniu z wybranym
Wykonawc<j., redaguje ostateczny tekst umowy.
2. Ostateczny tekst umowy parafowany jest przez Radcy Prawnego i Skarbnika
Gminy w zakresie zgodnosci z planem finansowym i potwierdzenia zabezpieczenia
srodk6w finansowych. Nastypnie zostaje przedlozony W6jtowi Gminy do akceptacji j
podpisu wsp6lnie z Wykonawc<j..
§12

1. Po podpisaniu umowy z Wykonawc<j. wybranym w postypowaniu 0 zam6wienie
publiczne zostaje przekazany:
aJ jeden egzemplarz do Skarbnika Gminy
bl kieruje do publikacji ogloszenie 0 udzieleniu zam6wienia,
cl przekazuje peIn<j. dokumentacjy postypowania do osoby wlasciwej w sprawach
zam6wien publicznych.
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§13

Komisja powolana do prowadzenia i rozstrzygniycia konkretnego postypowania 0 udzielenie
zam6wienia, ulega rozwi,!zaniu po przekazaniu pelnej dokumentacji do osoby wlaSciwej w
sprawach zam6wieil pUblicznych.
§ 14
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zatwierdzam
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