
ZARZ>\DZENIE Nr 56/2020 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 23 wrzdnia 2020 roku 

w sprawie: powolania komisji do przeprowadzeoia post~powal)ia 0 udzieleoie 

zam6wicnia publicznego dotycz~cego zadania pO.: 

"Budowa trybun orQZ ogrodzenia w ramach modemizacji boiska sportowego w Nowym M iescie". 

§ I 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samo174dzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 roku, poz.713) powotujC( komisjy do przeprowadzenia postypowarua 0 udzielenie 

zam6wienia publicznego w skladzie: 

1. Natalia Paw~cka - Przewodnicz~cy Komisji 

2. JUStyDft Malecka - Sekretan Komisji 

3. Katarzyna Maksiewicz - CzloDek Koruisji 

§2 

Komisja rna charakter dorainy i zoslaje powolana do rozstrzygni~cia ww. post~powania. 

§3 

Zarz'ldzenie wchodzi w i.ycie z druem podjcycia. 

S/llwomir riusz Zulews!i 



Za/qcznik do Zarzqdzenia Nr 5612020 
W6jta Gminy Nowe Miaslo 

z dnia 23 wrzeSnia 2020 

ro:GULAMIN I'RACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 

§ I 

Regulamin niniejszy dotyczy Komisji Przetargowej powolanej Za.rz.<}dzeniem Nr 5612020 W6jta 
Gminy Nowe Miasto z dnia 23 wrzesnia 2020 w celu przeprowadzenia Pos(~powanja 0 udzielenie 
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nn zadanie pn. "Budowa trybu n omz 
ogrodzenia w ramach modemizacji boiska sportowego w Nowym Mie~cie". 

§2 

Komisja pracuje zgodnie z nlllJeJszym ReguJaminem, stosuj~c regu lacje prawne wtaSciwe dla 
7..am6wien public'lnych zawal1e w uslawie Prawo zamowien publicl.nych, przepisach wykonawczych 
do ustawy, przepisach kodeksu cywilnego oral. ilmych obowillzuj ,\cych przepisach. prawnych. 

§3 

Komisja przetargowa jest 'lespotem pomocniczym Kierownika Zamawiaj,!cego powotywanym do 
oceny spe1niania prze'l wykonawc6w warunkow ud1.iaha w postcrpowaniu 0 udzielenie zamowienia 
oraz do badania i oeeny ofert. 

§4 

C1.tonkow komisji przetargowej poworuje i odwotuje kierownik Zamawiaj,!cego. 

§S 

Jeteli dokonanie okres]onych czynnosci zwi~nych z przeprowadzeniem post~powania 0 udzielen ie 
za mowienia wymaga wiadomosci specj alnych, kierownik zamawi ajl}cego, z wlasnej inicjatyvvy lub oa 
wniosek komisj i przetargowej, moie powoJac bieg-lych. 

§6 

Biegly przedstawia Oplnty nft pi~m ie, a 08 ~danie komisji bierze udzial W JeJ pracach z glosem 
doradczym i udziela dodatkow)'ch wyjasnien. 

§7 

Do zadaJ~ Komisji Przetargowej nalety; 
I. 	 udzielanie wykonawcom wyjasnien dotyc~cych IreSci SIWZ. 
2. 	 1.miana treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6w ien ia w uzasadnionych przypadkach 

zgodnie 1. dyspozycj<j art. 38 ustawy Pzp, 
3. 	 pr'led otwarc iem ofert czlonkowie Komisji sprawd:zajl} i okazujtl obecnym stan 

zabezpieczenia 1.lozonych ofert. 
4. 	 zloienie pisemnego oswiadczenia 0 braku lub istnieniu okolicznosci. 0 kt6rych mowa w art . 

17 ust I ustawy Pzp, 
S. 	 badanie spehlienia warunkow ud1.iaru w postypowaniu przel. wykonawc6w na podstawie 

illdanych przez Zamawiajl}cego dokument6w, wzywanie do ewentualnego uz..upetnienia 
dokument6w zgodnie z przepisami ustswy P1.p oraz przepisami wykonawczymi , 
przedstawienie Kierownikowi Zamawiajilcego propozycji wykluczeni a wy konawcy 1. ud1.iatu 



w post~powaniu , odaucenia oferty, wnioskowan ie 0 llniewaZnienie postypowania 0 
lldzie lenie zam6wienia, 

6. 	 ocena ofert na podstawie kryte riow aceny ofert okres]onych w specyfikacji istotnych 
waru nk6w zam6wienia w celu przedstawienia Kierownikowi Zamawiajflcego propozycji 
wyboru naj korzystniejszej oferty. 

7. 	 utrzymanie w tajemnicy informacji dotyczqcych przebiegu prac Komisji, a w szczegolnosci 
informacj i dotycUJcych przebiegu badania, oceny i por6wna nia lreSci z-lotonych ofert do 
mome ntu wyboru najkorzystniejszej o rerty, 

8. 	 wykonywanie czynnosci, do kt6rych zobow iflzany jest Zamawjaj~cy w przypadku 
skorzystania prze2 Wykon8wc~ z przysluguj(Jcych srodk6w ochrony prawnej , 

9. 	 praca Komisj i konczy si ty z chwil~ podpisania umowy w sprawie udzielenia zamowienia 
publicznego z wybranym wykonawc~ or3Z :zamieszczenia ogtoszenia 0 udzieleniu 
zamowien ia. w Biulelynie Zam6wien Publ icznych. 

§8 

PrrewodnicUJ:cy kieruje pracami Komisji oraz ustala tryb pracy Komisji. Do zadait 
PrzewodnicUJcego Komisji nal ety: 

I. 	 odebran ie oswiadczen od os6b wykonuj~cych czynnosci w postcrpowaniu a udzielenie 
zam6wienia a braku lub istnieniu okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 17 ust. I USla WY Pzp. 

2. 	 wnioskowanie do Kierownika Zamawiaj~cego 0 wyl~czenie z Komisji os6b, kt6re 
potwierdzity istnienie okolicznosci 0 kt6rych mowa wart. 17 ust. J ustawy Pzp, 

3. 	 wy:znaczanie termin6w pos iedzell Komisji i ich prowadzenie, 
4. 	 podzial mi~dzy cztonk6w Komisji prac pOdejmowanych w trybie roboc:z:ym. 
S. 	 nadz.orowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji post~pow8nia 0 udzielenie 

zamowie nia publicznego przez Sekretarza Komisj i, 
6. 	 infonnowanie Kierownika Zamawiaj <l:cego 0 problemach zwillZanych z pracami Komisj i w 

loku poSl~pow8nia 0 udzie lenie zam6wienia pubJicznego, 
7. 	 prowadzenie jawnego otwarcia ofert, \V kt6rym mogq uczestniczyc Wykonawcy zgodnie z 

informacjll zawar"UJ w SIWZ oraz przepisami art . 86 uSla wy Pzp, w tym podanie bezposrednio 
przed otwarciem ofert kwoty, jakl) Zam awiaj,!cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie 
zam6wien ia. 

§ 9 

Do zadan Sekretarza Komisji nalei)': 
I . 	 spol"Uldzanie list)' obecnosc! wykonawc6w i czlonk6w Komisji Przetargowej, 
2. 	 protokolowanie czynno~ci wykonywanych przez Komisj~ Przelargow4 na i"4danie 

przewodnicZlJcego. 
3. 	 prowadzenie posiedzenia Komisji w zasl typstwie PrzewodnicUl,cego, 
4. 	 sporzfldzanie na bie1.<)co w trakcie prowadzen ia posttypowania 0 udzielenie zam6wienia 

publicznego protokoru postcrpowania ZP-PN a udzielenie zam6wienia publicznego zgodnie z 
obowi ~zuj!lcymi przepisami uSlawy prze ka:zanie do l.8£wierdzen ia Kierownikowi 
Zamawiaj&cego, 

5. 	 prowadzenie dokumentacji posttypow8nia, 
6. 	 przekazywanie ogloszen do publikacji oraz korespondencji do Wykonawcow, 
7. 	 niezwloczne zawiadamianie po wyborze naj korzystniejszej oferty wykonawc6w, ktorzy 

ztotyli oferty, 0: 

I) wyborze najkorzystn iej szej oferty, pod aj 'lc naZ\Vy (finn~) alba imi~ i nazwisko, siedzi~ 
a lbo adres zamjeszkania i adres Wykonawcy, kto rego ofertty wybrano oraz uzasadnienie 
jej wyboru oraz na..zwy (firmy) ,a lbo imiona i nazwiska, siedziby al bo miejsca 
zamieszkania i adresy v.ykonawc6w, kt6rzy zloty!i oferty, a Isk.i.e punktacjcr przyznanq 
ofertom w kaidym kryterium oceny ofert i l~cZJlIt punktacjcr, 



2) Wykonawcach, kt6rych oferty zostaty odrlucone, podajlJc uzasadnienie fak tycwe i 
prawne, 

3) Wykonawcach, kt6rzy zostali wyk luczeni z postC(powania 0 udzielenie zam6wienia. 
podaj ~c uzasadnienie faktyezne i prawne, 

4) terminie, okreSlonym zgodnie z art.94 usl 1 lub 2, po uptywie kt6rego umowa w sprawie 
zam6wienia pUblieznego moie bye zawarta. 

8. 	 przygolowanie umowy w sprawie zam6wienia publieznego zgodnie z trescilJ wybranej 
o ferty oraz wzore m umowy stanowiqeym zaJqcznik do specyftkaeji istolnych warunk6w 
zamowienia. 

§ 10 

Komisj a Przetargowa ponosi odpowiedlialnosc z.a analiz~ i aeeny ofert, przedstawienie 
kierownikowi Zamawiaj'lcego propozycji wykluczenia wykonawc6w, odrzucenia ofert, 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewainienia post~powania. 

§11 

W przypadku rownej liezby glos6w oddanych "za" " przeCLW" rozstrzyga glos 
przewodnicZ<jcego lu b osoby prowad.ujcej posiedzcn ie. 


