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Z A R Z ADZ E N I E Nr 66/2020 

Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 28 pazdziernika 2020 roku 

w sprawie: powolania komisji do przeprowadzenia POSlirpow3nia 0 udzielcnie 


zamowienia publicznego dotyc~cego zadania pD.: 


"Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramaeh modemizacj i boiska sportowego w Nowym Miescie". 


§ I 

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samoTZ4dzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 roku, poz.713) powotujy komisjy do przeprowadzenia posti(powania 0 udzielenie 

zamowienia publicznego w skJadzie: 

1. Natalia Paw~cka - Przewodnicz~cy Komisji 

2. Justyna Malecka - SekretarL Komisji 

3. Katanyna Maksiewicz - ezlooek KOl1)isji 

§2 

Komisja rna charakter dorainy i zostaje powolana do rozstrzygniycia ww. postypowania. 

§3 

Zarzq.dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 
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Zafqczllik do Zarzqdzenia Nr 6612020 
Wajta Gminy Nowe MiaslO 

z dnia 28 paidziernika 2020 

REGULAMlN PRACV KOMISJI PRZETARGOWEJ 

§ 1 

Regulamin niniejszy dotyczy Komisji Przetargowej powotanej Z~dzeniem Nr 6612020 W6jla 
Gminy Nowe Miasto z dnia 28 paidziemika 2020 w ce lu przeprowadzenia post~powania 
o udzielenie zam6wienia publicznego w tT)'bie przetargu nieograniclonego na zadanie pn. "Budowa 
trybun oraz ogrodzenia w ramach modemizacj i boiska sportowego w Nowym Midcie", 

§2 

Komisja pracuje zgodnie Z nlllIeJszym Regulaminem, stosujllc reguiacje prawne wlasciwe dIn 
zam6wien publicznych zaw8rte w ustawie Prawo zam6wien publicznych, przepisach wykonawczych 
do ustawy, przepisach kodeksu cywilnego oraz innych obowi¥uj'lcych przepisach prawnych. 

§3 

Komisja Przetargowa jest zespotem pomocmczym Kierown ika Zamawiajllcego poworywanym do 
oeeny spelniania przez wykonawc6w warunkow udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wlenia 
oraz do badania i oceny oferf. 

§4 

Czlonk6w komisji przetargowej powotuje i odwoluje kierown ik Zamawiajqcego. 

§5 

Jereli dokonanie okreslonych czynnosci zwiflUlnych z przeprowadzeniem postypowania 0 udzielenie 
zam6wienia wymaga wiadomosci specjalnych, kierownik 7..amawiajfjcego. z wbsnej inicjarywy lub na 
wniosek komisji przetargowej , maze powolac bieglych. 

§6 

Biegly przedstawia opiniC( na pismie, a na iqdanie komisji bierze udzial w JeJ pracach z glosem 
doradczym i udzie la dodatkowych wyjasnien. 

§1 

Do zadan Komisji Przetargowej oalet)'; 
J. 	 udzielanie wykonawcom wyjasnien dotYCZllcych tre.sci SIWZ, 
2 . 	 zmiana Iresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w uzasadnionych przypadkach 

zgod nie z dyspozycjq art. 38 uslawy Pzp. 
3. 	 przed otwarciem oren czlonkowie Komisj i sprawdzaj<} i oknzujfj obecnym SIan 

zabezpieczenia zlozonych ofert, 
4 . 	 zlozenie pisemnego oswiadcze nia 0 braku lub istnieniu oko licznosci, 0 1ct6rych mowa wart. 

17 ust I ustawy Pzp, 
5. 	 badanie spelnien ia warunkow udzialu w posl~powaniu przez wykonawc6w na podslawie 

i<ldanych przez Zamawi aj'lcego dokument6w. wzywanie do ewentualnego uzupemienia 
dokument6w zgodnie z prz.ep isami ustawy Pzp oral przepi sami wykonawczym i, 
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przedstawienie Kierown ikowi Za mawiaj<lcego propozycji wykluczenia wykonawcy z udz.ialu 
w post~powaniu, odrzucenia oferty, wn ioskowanie 0 uniewainienie postltpowania 
o udzielenie zam6wienia, 

6. 	 occila ofert oa podslawie kry1eriow oceny ofert okreslonych W specyfikacji istotnych 
warunk6w zam6wien ia w celu przedstawienia Kierownikowi Zamawiaj'lcego propozycj i 
wyboru najkorzystniejszej oferty, 

7. 	 ul rzymanie W lajemn icy in fonnacji dotyc14cych przebiegu pTac Komi sji. a w szczeg61nosc i 
informacji dotycz'lcych przebiegu badania, oceny i porownania tTesci zloionych oren. do 
momentu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

8. 	 wykonywan ie czynnosci, do kl6rych zobowi¥-8ny jest Zamawi ajqcy w przypadku 
skorzystania przez Wykonawc~ z przysluguj,!cych srodk6w ochrony prawnej, 

9 . 	 praca Komisji konczy siy z chwilq podpisan ia Utnowy w sprawie udzielenia zam6wienia 
publicznego z wybranym wykonawCl} oraz zam ieszczenia ogloszenia 0 udzieleniu 
zamowie nia w Biuletynie Zam6wien Publicznych. 

§8 

PrzewodnicZlj,cy kieruj e pracami Komisji oraz ustn la Iry b pmcy Komisji. Do udan 
Przewod nicZllcego Komi sj i naleZy: 

1. 	 odebranie oswiadczen ad os6b wykonujqcych czynnoScI W poslypowaniu 0 udzielenie 
zam6wienia 0 braku lub istnieoiu okoliczno~ci, 0 kt6rych mowa wart. 17 ust. 1 ustawy Pzp, 

2. 	 wnioskowanie do Kierownika Zamawiaj<}cego a wyl!,!czenie z Komisj i os6b, kt6re 
potwierdzity istnienie okolicznosci 0 klorych mowa wart . 17 ust. I ustawy PZP. 

3 . 	 wyznaczanie tennin6w posiedzeri Komisji i ich prowadzenie. 
4. 	 podzial miydzy czlonk6w Komisji prac podejmowanych w tryb ie roboczym, 
S. 	 nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumenlacji postypowania 0 udzielenie 

zam6wienia publicznego przez Sekretarza Komisji , 
6. 	 infonnowanie Kierown ika Zamaw iaj'lcego 0 problemach zwiqzanych z pracami Komisji 

w toku postypowania a udzielenie zam6wieoia publicznego. 
7. 	 prowadzeniejawnega otwarcia ofert. w klorym mag,! uczestniczyc Wykonawcy zgodnie 

z infonnacjq zawartq w SIWZ oraz przepisami art. 86 ustawy Pzp. w tym podaoie 
bezposrednio przed otwarciem o ren kwoty. jakfl Zamawiaj~cy zamierza przeznaczyc na 
sfinansowanie zam6wienia. 

§9 

Do zadan Sekretarza Komisji nalety: 
(. sp0f"UJdzanie listy obecnosci wykonawcow i cztonk6w Komisji Prz.etaq~owej. 
2. 	 protokolowanie czynnosci wykonywanych przez Komisjy Przetargowll na ifldaoie 

przewodnicZllcega, 
J. 	 prowadzenie posiedzenia Komisji w zasl~ps(W ie PrzewodnicZJJcego, 
4. 	 spornJdzanie na biezqca w trakcie prowadzenia post~powania 0 udzielenie zamowienia 

publicznego protokoru postypowania Zp·PN °ud zieleoie zamowieni a publi cznego zgodnie 
z obowi:p:uj llcymi prz.episami ustawy i przekazan ie do zatwierdzenia Kierownikowi 
Zamawiajllcego, 

5. 	 prowadzenie dokumentacji posl~powani a, 
6. 	 przekazywanie ogloszen do publikacji oraz korespandencji do Wykonawc6w, 
7. 	 niezwloczne zawiadamianie po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcow. ktorz.y 

zlotyli ofeny, 0: 

I) Wyborn najkorzyslniej sz.ej oferty, podaj qc nazwy (finny) alba imiy i nazwisko. siedziby 
a lbo adres zamieszkan ia i adres Wykooawcy, klorcgo ofert~ wybrano Oral: uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska, siedziby albe miej sca zamieszkania 
i adresy wykonawc6w, kt6rzy zlotyli oferty, a takie punktacjy przyl nanq ofertom 

http:najkorzyslniejsz.ej


w kl1Zdym kryterium oceny ofect i Iqc?J)tj pl.lnktacj¥, 
2) Wykonawcuch, kt6rych oferty lostaty odrlUcone, podajiJ,c uzus-adntcnie faklyczne 

1 prawne, 
3) Wykonawcllch, kt6rzy zostali wylduczeni z POS1<tpoW8nta (> udzielenie zam6wienJa, 

poaajfl,c U1Asadnienie faktyczne i prawne, 
4) teoninie, oKreslonym zgodnie z al1.94 ust i lub 2, po up!ywie ktorego umowa w sprawle 

zam6wienia publicznego mote bye ZaWaTIiL 

8. 	 prrygotowanie umowy w sprawie J'J1m6wienia pl.lblicznego zgodnie z tresciq. wybranej 
oferty c;az wzorem umowy sLanowiltcym zabtcznik do $pecyfika~ii is!otnych warunkow 
zamowienia, 

§ 10 

Kom!sja Pnetargowa ponos! odpowiedziaJnQsc za al1aliz~ i QCCDy ofert, przedstawienie 
kicrownikowi Zama\viajqcego pWpDz'ycji wykluczenin \'r'Ykonawcow, odrzucenia ofert, 
wyboru najkorLystniejszej oferty lub uniewablienia postt;powenia. 

§1l 

W przypadku rownej liczby gios6\-\ oddanych ..1.a" i .,przL'Ciw" rozslrl.yga £,(05 
PrzewodnicZ<jcego lub osoby prowudZ<l:cej posiedzenie, 


