
ZARZADZENIE NR 34/2011
W6jta Gminy L4ck

z dnia l2 wrzeSnia 201 1 roku

W sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postEpowania

przetargowego na wykonanie uslugi pn': "Budowy obiekt6w malej

irchitektury _ urzqdzenie o96lnodostqpnego placu zabaw w Podlasiu".

Na podstawie art. l9 ust 2 ustawy z dnia 29 stycmia2004 r Prawo zam6wieri publicznych

(.t. Dz.U. 22010 r. nr I 13, poz. 759 z p62n. zm.), zarz4dzam:

$l
Powolujg komisjg przetargow4 do przeprowadzenia postqpowania przetargowego o wartoscl

.ru"unt o*"j ponl".j f.*ot oke3lonyctr na podstawie art' I I ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku i,iawo zam6wief publicznych na wykonanie uslugi pn': 'l a$oJv3 obiekt6w

male;arctritertury-urzqdzenie096|nodostepnegoplacuzabawwPodlasiu''.

Sklad Komisji Przetargowej :

L Tadeusz Cichosz - przewodnicz4cy komisji

2. Wieslaw Lubelski - czlonek komisji
3. Anna Stariczak - czlonek komisji
4. Sylwia Domariska - sekretarz komisji

$3
Komisia zobowiqTana jesr dziala( w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29

pru*o" -mO*i"rl pubiicznych (i.t. Dz.U' z 2010 r' n ll3' poz' 759

regulaminu pracy komisji przetargowej.

$4
l. Komisja przetargowa jest zespolem pomocniczym kierownika zamawiajqcego

oo*olv**y. do oceny 
-spelnienia przei wykonawc6w warunk6w udzialu w postgpowaniu o

udriet"ni" zam6wienia oraz do badania i oceny ofert'

2. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiajqcego propozycje

*vr.r*r""i" i.vkonawcy]odrzucinia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty; wystEpuje

rownieizzwnioskiemouniewaZnieniepostEpowaniawprzypadkachokreSlonychwustawie
Prawo zam6wiefi PublicznYch.

$s
Komisja po przeprowadzonym postQpowaniu przedklada W6jtowi Gminy protok6l do

zatwierdzenia.

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjEcia'

stycznia 2004 roku
z p6in. zm.) oraz

$6
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Wojta Gminy Lqck

z dnia 12.09.2011 |.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZEDU GMINY W LACKU

Lpodstawa prawna opracowania niniejszego regulaminu: art.2l ust 3 ustawy Prawo zam6wieti

pubf icznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - DLu . z 2010 r. Nr I 13, poz.7 59 z p62n. zm.)

oraz, zarzqdzenie nr 28l2}l I W6jta Gminy Lqck z dnia 1 7.08.201 1 r-

2.Kornisjg Przetargowq zwanq dalej Komisjq obowiqzuj4 przepisy ustawy Prawo zam6wieti

pubficznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekstjednolity - Dz.tJ.22010 r. Nr I 13, poz.759 zp62n. zm ),

akty wykonawcze wydane najej podstawie, a takze postanowienia niniejszego regulaminu'

3.Kornisja zosta.la powolana do przeprowadzenia postqpowania o wartoSci szacunkowej poniZej kwot

okre6lorrych nu pod.tu*i" u.t. I I ust 8 ustawy Prawo zam6wieti publicznych na realizacjg zadania pn.:

"Budowa obiektriw malej architektury - urzqdzenie o96lnodostgpnego placu zabaw w Podlasiu".

Komisja rozpoczyna dzialalnoS6 z dniern jej powolania.

4. Sklad Komisji:

l'adcusz Cichosz - przewodnicz4cy kornisji

Wicslaw Lubelski czlonek komisji

Anna Stariczak - czlonek komisji

Sylwia Dornariska - sekretarz komisji

4.l.czlonek kornisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci, kierujqc sig

wylqcznie przepisami prawa, posiadanq wiedz4 i do6wiadczeniem'

4.2.Kornisja dziala na posiedzeniach.

Posiedzenia komisji zwoluje i prowadzi Przewodniczqcy'

Dla wa2no6ci decyzji podjgtej przez komisjg koniecznajest obecnosd na posiedzeniu 213 czlonk6w

komisji. Przewodtticzqcy upowaZnia osobg, kt6ra wykonrrje jego zadania podczasjego nieobecnoSci'

spo6r6d czlonk6w komisji. Upowa2nienie dokonywanejest w formie pisemnej'

4,3.Przedrozpoczgciemposiedzeniakomisjicz|onkowiekomisjiorazinneosobyobecnenajej
posiedzeniu podpisujq listQ obecno5ci.-z 

ka2dego posiedzenia kornisja sporzqdza protok6l. Protok6l zawiera w szczeg6lnoSci: opis przebiegu

posiedzenia, podjgte decyzje oraz wyniki glosowari' Do protokolu dolqcza sig listq obecno6ci

czlonk6w komisji oraz listg os6b obecnych na posiedzeniu, z podaniem charakteru tej obecnoSci.

Protok6l podpisujq czlonkowie komisji obecni na posiedzeniu'

4.4.Czynno6ci bie2qce, na polecenie Przewodniczqcego, wykonane sq w trybic roboczym przez'

czlonk6w komisji.

4.5.Decy zje kom isj i zapadaj 4 po przeprowadzen iu glosowan ia'

4.6.Decyzje o kt6rych mowa w ust.4.5, zapadajq w glosowaniu jawnyrn' zwykla wigkszo6ciq glos6w'

w prryiuaru r6wnej ilosci glos6w ,'za,'i ,,przeciw", fozstfzyga glos prowadzqcego posiedzenie.

5.Odwolanie czlonka komisji w toku postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego mo2e

nastqpid wylqcznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiqzk6w, w sytuacji' o kt6rej mowa w pkt 6

ctraz jeleli z powodu innej przeszkody nie moZe on bra6 udzialu w pracach komisji'
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6.Niczwlocznie po zapoznaniu sig z o5wiadczeniami lub dokumentarni zlo2onymi przez dostawc6w

lub wykonawc6w w cclu potwierdzenia spelnienia stawianych im warunk6w, czlonkowie komisji
skladajq pisernne o6wiadczenia o zaistnieniu lub braku ishrienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art.

l7 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekstjednolity - Dz.U.22010 r. Nr | 13, poz.159 z p6Ln.

zrn.) Prawo zam6wieri publicznych, zwanej dalej "ustawq".
7.W prz-ypadku nie zlo2enia przez czlonka komisji o5wiadczenia o zaistnieniu okolicznoSci, o kt(rrych

mowa w pkt 5, albo zlo2enia o6wiadczenia niezgodnego z prawdq przewodniczqcy komisji

niezwlocznie wylqcza czlonka komisji z dalszego udzialu w postQpowaniu o ndzielenie zam6wicnia
publicznego. InforrnacjE o wylqczeniu czlonka komisji, przewodniczqcy komisji przckazuje W6jtowi
(irniny, ktr5ry w miejsce wylqczonego czlonka, moze prowola6 nowego czlonka kornisji. Wobec

przewodniczqcego komisji czynnofui wylqczenia dokonuje bezpoSrednio W6jt Cminy.
8.Czlonek kornisji, z zastrzeZeniem pkt.5,jest obowi4zany w ka2dym czasie wylqcz,yt siq z udzialu w

pracach kornisji, niezwlocznie po powzigciu wiadorno:ici o zaistnieniu okolicznoSci, o kt6rych mowa

w pkt. 5, o czym informujc przewodnicz4cego komisji. Przepis pkt 6 stosuje siq odpowiednio.

9.Cz-ynno5ci podjgte w postgpowaniu przez czlonka komisji, po powzigciu przez niego wiadomoSci o

zaistnieniu okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt 5, sq niewa2ne. Czynno(ci komisji, je2eli zostaly

dok<rnane z udzialem takiego czlonka, z zaslrzeZeniem pkt. 9, powtarza sig, chyba ze postEpowanic

powinno zostai uniewa2nione. Przepis stosuje sig odpowiednio do sytuacji, w kt6rej czlonek komisji

zostanic wyl4czony z powodu nie zlo2enia oSwiadczenia, o kt6ryrn mowa w pkt.6, albo zlo2enia

o(wiadczenia niezgodnego z prawdq.

l0.Nic powtarza sig czynno6ci otwarcia ofen oraz czynno(ci faktycznych nie wplywaj4cych na wynik
post9powanra.

I l.Pracanri kornisji kieruje przewodnicz,4cy powolany przcz W6jta Gminy.

l2.Do zadari przewodniczqcego nalezy w szczeg6lno5ci:

a)odcbranie o(wiadczeri czlonk6w komisji, o kt6rych nrowa w pkt. 6 oraz poinlbrrnowanic W6jta

Gminy o okoliczno6ciach, o kt6rych rnowa w pkt. 6 i 7,

b)wyznaczenie termin6w posiedzeri kornisji oraz ich prowadzenie,

c)podzial rnigdzy czlonk6w kornisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

d)nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji postgpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego,

c)informowanie W6jta Gminy o problenrach zwiqzanych z pracami komisji w toku postQpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego,

l)podanic kwoty jakq zamierza sig przeznaczy6 na finansowanie zam6wienia bezpo(rednio przed

otwarcienr ofert.
l3.O(wiadczenia, o kt6rych nrowa w pkt. 6, przewodniczqcy wlqcza do dokumentacji postgpowania o

udzielenie zarn6wien ia publicznego.
l4.Dokumentacjq postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzi sekretarz kornisji
powofany prz.ez. W 6jta Grniny pod nadzorem przewodn iczqcego komisji
l5.Kornisja. przygotowujqc postEpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego, w szczeg6lno5ci

przygotowuje i przekazuje do zalwierdzenia przez W6jta Grniny:

a)propozycjq wyboru trybu udzielenia zam6wienia wraz z uzasadnieniem,

b)projckt specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,

c)propozycje wykluczcnia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,

wystqpuje r6wniez z wnioskicm o uniewa2nienie postqpowania w przypadkach okreSlonych w

uslawie.

d)ogloszenia wymagane dla danego trybu postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego,

c)projckly innych dokurncnt6w, w szczeg6lno5ci wnioski kierown ika jednostki do wladciwego organu

o wydanie decyzji wymaganych ustawq.
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l6.Komisja w zakresie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w
szczeg6lno:ici:

a)przygotowuje iprzedstawia W6jtowi Gminy d o zatwierdzenia projekt specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia,
b)udziela wyja3nief dotycz4cych tre6ci specyfi kacji 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 okreSlonych ustaw4. Przy
ostatecznej ocenie spelnienia warunk6w komisja podejmuj e decyzje zwyklqwigkszoSciq glos6w.

e)poprawia omylki okreSlone 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 potwierdzaj4cych

spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu okre6lonych w specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, do uzupelnienia tych dokument6w w wymaczonym terminie,
h)ocenia oferty nie podlegajqce odrzuceniu,

i)przygotowuje propozycjg wyboru oferty najkorzystniejszej b4d2 wystgpuje o uniewa2nienie
postQpowania,

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

k)zawiadamia o wyborze oferty wszystkich wy,konawc6w, kt6rzy ubiegali sig o udzielenie
zam6wienia.
lT.Komisja proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteri6w oceny ofert
okre5lonych w specyfikacj i.
lS.Przy zastosowaniu kryteri6w okre6lonych za pomocq wzor6w matematycznych sporzqdzanejest
zbiorcze zestawienie ofert na przygotowanym druku pomocniczym.
l9.W6jt Gminy stwierdza niewa2no66 czynnoSci podjgtej z naruszeniem prawa.
20.Na polecenie W6jta Gminy, komisja powtarza uniewa2nion4 czynno66, podjgtq z naruszeniem

prawa.

2l .lnformacjg dla zamawiajqcego o czynno6ci niezgodnej z prawem, zlo2onqprzez dostawc6w lub

wykonawc6w, przewodniczqcy komisji przekazuj e, wnz ze stanowiskiem komisji, do rozpat.zenia

kierownikowi jednostki.

22.Kornisja koiczy swojq dzialalnoS6 w dniu podpisania umowy lub uniewa2nienia postqpowania.

Zatwierdzam:


