
ZARZADZENIE NR 28 /2011

W6jta GminY L4ck
z dnia 17 sierPnia 201 I roku

W sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postEpowania

przetargowego na- wykonanie uslugi -pn': "Unieszkodliwienie 
azb€stu

itano*iqc"go porryiia dachowe znaidllece sig na budynkach po bylej

fermie trzody chlewnei w Lqcku - etap ll"

Na podstawie art. l9 ust 2 ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r Prawo zam6wieir publicznych

U.t. Dz.U. z20l0r. nr ll3,poz.759zp62n.zm') zatzqdzarn:

$r
Powolujg komisjQ przetargow4 do przepro watlzenia.postepowania przetargowego o wartoscl

,-.""["*"1 poniz!.; r.*ot ot r"slonyct na podstawie art. 1l ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia

ioo+ .otu piawo zam6wieri publicznych 
- 
na wykonanie uslugi pn.: ,,Unieszkodliwienie

aiUe"tu stanowiqcego pofrycia dachowe znajduiqce sig na budynkach po bylej fermie

trzody chlewnej w tqcku - etap ll".

Sklad Komisji Przetargowej :

$2

L
2.

3.
A

5.

Tadeusz Cichosz - przewodnicz4cy komisji

Tomasz Stefairski- czlonek komisji
Wieslawa Jankowska - czlonek komisji

Anna Stariczak - cz.lonek komisji
Sylwia Domariska - sekretarz komisji

Komisia zobowiqzana jest dzialat w oparciu

Prawo zam6wiefr publicznych (t't' Dz'U'

regulaminu pracy komisji przetargowej '

$4
l. Komisja przetargowa jest zespolem pomocniczym kierownika zamawlaJqcego

oo*olv*anyri do'oceny spelnienia przez wykoniwc6w warunk6w udzialu w postQpowaniu o

uari"l"ni" zam6wienia oraz do badania i oceny ofert'

2.Komisjaprzetargowaprzedstawiakierownikowizamawiaj4cegopropozycJe
*Vtf"".""i" J"ytonu*"yioaoucJnia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty; wystQPuje

,6;;i;t, wnioskiem o uniewaznienie postepowanra w przypadkach okreslonych w ustawre

Prawo zam6wieri PublicznYch'

ss
Komisja po przeprowadzonym postqpowaniu przedklada W6jtowi Gminy protok6l do

zatwierdzenia.

63
o pizepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

t )010 ,. nr ll3' poz. 759 z p62n' zm') oraz'

T.arz.qdzenie wchodzi w zycie z dniem podjqcia'
$6



zalqczntk do zarzEdzenia n( 2812011
W6jta Gminy tack

z dnia 17 08 201 1 r

RT]GULAMIN PRACY KOMISJT PRZETARGOWEJ URZSDU GMINY W LACKU

I .Podstawa prawDa opracowania niniejszego regulaminu: art 2l ust 3 ustawy Prawo zam6wieti

pub|icznychzdnia2gstycznia2004r.(tekstjednolity-Dz.U.z20|0r.Nrll3'poz.759zp6il1.z'm')
oraz zarzqdzenie nr 281201I W6jta Gm iny Lqck z dnia 17 08 201I r'

2.Kornisjg Przetargow4 zwanq dalej Komisjq obowiqzrrjq przepisy ustawy Prawo zam6wieti

publicznych z dt'tia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz'U ' z 2010 r' Nr I I 3' poz' 7 59 z p6in zm )'

akty *ykona*cre wydane najej podstawie, a takZe postanowienia niniejszego regulaminu'

:.t<oris.la zostala powolana do przeprowadzenia postqpowania o warto6ci szacunkowej poni2ej kwot

okreslonych na podstawie art. ll ust 8 ustawy Prawo zam6wieti publicznych na rcalizacjq zadania pn.:

,'unieszkodliwienie azbestu stanowiQcego pokrycia dachowe znajduiqce sig na budynkach po

bylejfermietrzodychlewnejwl-qcku-etapII.'.Zadaniestanowikontynuacjgprzedmiotowych
prac realizowanYch jako etaP I.

Konrisja rozpoczyna dzialalno56 z dniem jej powolania'

4. Sklad Komisji:

.l 
adeusz Ciclrosz - przewodniczqcy kornisji

I omasz Stefariski - czlonek kolnisji

Wieslawa Jankowska - czlonek komisji

Anna Stariczak - czlonck komisji

Sl luia l)omanska - sekretarz komisji

4.l.Czlonek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnoSci' kierujqc si9

wyl4cznie przepisami prawa' posiadan4 wiedzq i do6wiadczeniem'

4.2.Komisja dziala na posiedzeniach'

Posiedzenia komisji zwohrje i prowadzi Przewodnicz4cy'

Dlawa2no6cidecyzjipodjgtejprzezkomisjgkoniecznajeslobecno6inaposiedzeniu2/3cz|onk6w
kornisji. Przewodrriczqcy upowaznia osobg' kt6ra wykonuje jego zadania podczasjego nieobecnoSci'

spoSrod czlonk6w komisji. UpowaZnienie dokonywanejest w formie pisemnel'

4.3,|)rzedrozpocz-gciem posiedzenia korrrisji cz|onkowie kornisji oraz innc osoby obecne najej

posiedzeniLr podpisujq lislq obecnoSci
'7. 

katdego posiedzenia komisja sporz4dza protok6l' Protok6l zawiera w szczeg6lnoSci: opis przebiegu

posiedzenia, podjqte decyzje oraz wyniki glosowatl' Do protokolu dol4cza sig listq obecnoSci

cztonk6w komisji oraz listg os6b obecnych na posiedzeniu' z podaniem charakteru tej obecno5ci'

l'rotok6l podpisuiq czlonkowie komisji obecni na posiedzeniu'

4.4.CzynnoSci bieZqce, na polecenie Przewodniczqcego' wykonane s4 w trybie roboczym przez

czlonk6w korn isji.

4.5.Decyzje komisji zapadaj4 po przeprowadzeniu glosowanla'

4.6.Decyzje o kt6rych mowa w ust.4.5, zapadajq w glosowaniu jawnynr' zwykla wigkszoSci4 glos6w'

W prryiuatu r6wnej iloSci glos6w "za" i "przeciw"' rozstrzyga glos prowadzqcego posiedzenie'
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5.Odwolanie czlonka komisji w toku postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego moZe

nastqpii wylqcznie w sytuacji nantszenia przez niego obowiqzk6w' w sytuacji, o kt6rej mowa w pkt 6

oraz jezeli z powodu innej przeszkody nie mo2e on bra6 udzialu w pracach komisji'

6.Niczwlocznie po z,apoznaniu sig z oswiadczeniarni lub dokurnentami zlo2onymi przez dostawc6w

lub wykonawc6w w cclu potwierdzenia spehrienia stawianyclr im warunk6w. czlonkowic kornisji

skladajq pisemne oswiadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okolicznosci, o kt6rych mowa w arl.

lTustlustawyzdnia2gstycznia2004r.(tekstjednolity-Dt'l.z20l0r.Nrl13,poz.759z.p6it't.
znr.) Prawo zam6wicri publicznych, zwanej dalej "ustawq"'

7.W przypadku nie zlozenia prz.ez czlonka komisji oswiadczenia o zaistnieniu okoliczno6ci, o kt6rych

mowa w okt 5. albo zlo2enia odwiadczenia niezgodnego z prawd4, przewodniczqcy komisji

niezwlocznie wylqc za czlonka kornisji z dalszego udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienra

publicznego. Informacjg o wylqczeniu czlonka komisji, przewodniczqcy komisji przekazuje w6jtowi

Uminy. kt6ry w miejsce wylqcz-onego czlonka' mo2e powolad nowego czlonka komisji' Wobec

przcwodn iczqcego komisji czynnoSci wylqczenia dokonuje bezpo6rednio W6jt Grniny'

8.Crlon"k komisji, z zastrze2eniem pkt.5,jest obowi4zany w ka2dyrn czasie wylqczy6 sig z rrdzialu w

pr.acach kornisji, niezwlocznie po powziqciu wiadomo6ci o zaistnieniu okolicznosci, o kt6rych mowa

w pkt. 5, o czym informuje przewodniczqcego kornisji Przepis pkt 6 stostrje sig odpowiednio'

g.Czynno6ci podj€te w postqpowaniu przez czlonka komisji, po powzigciu przez niego wiadomo5ci o

zaistnieniu okoliczno(ci, o kt6rych mowa w pkt 5, sq niewa2ne Cz-ynnoSci komisji' jezeli zostaly

dokonane z udzialem takiego czlonk a, z zastrzezel,iem pkt 9, powtarza siE' chyba 7c postqpowanic

oowinno zostai uniewa2nionc. Przepis stosuje sig odpowiednio do sytuacji, w kt6rej czlonek kornisii

zostanic wylqczony z powodu nie zlo2enia o6wiadczenia, o kt6rym mowa w pkt' 6' albo zlo2enia

o6wiadczenia niezgodnego z prawdq.

l0.Nie powtarza sig czynnoSci otwarcia ofert oraz czynnoSci faktycznych nie wplywajqcych na wynik

postQpowania.

I l.Pracami komisji kieruje przewodniczqcy powolany przez W6jta Gminy'

l2.Do zadari przewodniczqcego nale2y w szczeg6lno(ci:

a)odcbranie o6wiadczeri czlonk6w kornisji, o kt6rych mowa w pkt' 6 oraz poinformowanie W6jta

Ominy o okolicznoSciach' o kt6rych mowa w pkt' 6 i7'
b)wyznaczenie terrnin6w posiedzeri kornisji oraz ich prowadzenic'

c)podzial miEdzy czlonk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym'

d)nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji postppowania o udzielenie zam6wienia

publicznego,

c)informowanie W6jta Gminy o problemach zwiqzanych z pracami komisji w toku postqpowania o

udzielcnie zam6wienia publicznego,

l)podanie kwoty jak4 zarnie rza sii przeznaczy6 na finansowanie zam6wienia bezpo5rednio przed

otwarcienr ofert.
l3.o6wiadcz_cnia, o kt6rych mowa w pkt. 6, przewodniczzlcy wl4cza do dokurncntacii postQpowanla o

udziclenie zam6wienia publicznego

i+.O.1,,rn.'i"".;q postgpowania o"udzielenic zarn6wienia publicznego prowadzi sekretarz komisli

po*olany prr"/W6.1ta Gn'ti'ly pod nadzorem przewodn icz4cego kornis'ii

l5.Kornisja, przygotowrUqc postgpowanie o uizielenie zam6wienia publicznego' w szczeg6lnoSct

przygotowqje i przekazuje do zatwierdzenia przez W6jta Gminy

a)propozycjE wyboru trybu udzielenia zam6wienia wraz z uzasadnieniem'

b)projekt specyfi kacji istotnych warunk6w zam6wienia'

.jprnp-y"j" *yt luczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty'

*yrtppql" ,6*,iiez , *niorkiem o uniewa2niclie postppowania w przypadkach okrc6lonyclr w

ustawic.
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d)ogloszenia wymagane dla danego trybu postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego,

e)projekty innych dokument6w, w szczeg6lnoSci wnioski kierownikajednostki do wla5ciwego organu
o wydanie decyzji wymaganych ustaw4.

l6.Komisja w zakresie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w
szcze96lnoSci:

a)przygotowuje i przedstawia W6jtowi Gminy do zatwierdzenia projekt specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia.

b)udziela wyja6nieri dotyczqcych treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
c)dokonuje otwarcia ofert,

d)ocenia spelnianie warunk6w stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskuje do W6jta
Gminy o wykluczenie dostawc6w lub wykonawc6w w przypadkach okre6lonych ustaw4. Przy

ostatecznej ocenie spelnienia warunk6w komisja podejmuje decyzje zwyklq wigkszoSciq glos6w.

e)poprawia omylki okre5lone w art.87 ustawy,

f)wnioskuje do W6jta Gminy o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustaw4
g)wzywa wykonawc6w, kt6rzy w wyznaczonym terminie nie zlo2yli dokument6w potwierdzajqcych

spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu okre6lonych w specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia, do uzupelnienia tych dokument6w w wyzraczonym terminie,

h)ocenia oferty nie podlegaj4ce odrzuceniu,

i)przygotowuje propozycjg wyboru oferty najkorzystniejszej bqd2 wystgpuje o uniewaZnienie

postQpowania,

j)przyjmuje ianalizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest,

k)zawiadamia o wyborze oferty wszystkich wy&onawc6w, kt6rzy ubiegali si9 o udzielenie
zam6wienia.
lT.Komisja proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteri6w oceny ofert
okreSlonych w specyfikacj i.

l8.Przy zastosowaniu kryteri6w okre5lonych za pomocq wzor6w matematycznych sporzqdzanejest
zbiorcze zestawienie ofert na przygotowanym druku pornocniczym.

l9.W6jt Grniny stwierdza niewaZnoSi czynno6ci podjgtej z naruszeniem prawa.

20.Na polecenie W6jta Gminy, komisja powtarza uniewa2nionq czynnoS6, podjgtq z naruszeniem

prawa.

2 | .f nformacjg dla zamawiajqcego o czynno6ci niezgodnej z prawem, zlo2onqprzez dostawc6w lub

wykonawc6w, przewodniczqcy komisji przekazuj e, wraz ze stanowiskiem komisji, do rozpalrzenia

kierownikowi jednostki.

22.Komisja koriczy swojq dzialalnoSi w dniu podpisania umowy lub uniewa2nienia postQpowania,

Dnia ..17 sierpiert.....20 | I r.


