
ZARZADZENIENR 35/2011
W6jta Gminy L4ck

z dnia 12 wrze6nia 201 I roku

W sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postQpowania

przetargowego na wykonanie uslugi pn.: " "Odryskanie zlomu z element6w

stalowych z demontaiu konstrukcji Zelbetowych, betonowych i stalowych

pozostalych z rozbi6rki budynk6w na terenie po bylej fermie trzody

chlewnej w [.4cku na dzialce o nr ewid.31/20".

Na podstawie art. l9 ust 2 ustawy z dnia29 sIycznia2}}4 r Prawo zam6wieri publicznych

0.1. Dz.U. 22010 r. nr I 13, poz. 759 z po2n. zm.), zarz4dzam:

$l
powolujE komisjg przetargow4 do przeprowadzenia postEpowania przetargowego o wartoSci

szacunio*ej ponizej kwot okreSlonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycmia

2004 roku irawo zam6wieri publicznych na wykonanie uslugi pn.: "Odryskanie zlomu z

element6w stalowych z demonta2u konstrukcji 2etbetowych, betonowych i stalowych

pozostalych z rozbi6rki budynk6w na terenie po bylej fermie trzody chlewnej w L4cku

na dzialce o nr ewid.3l/20".

$2
Sklad Komisji Przetargowej :

l. Tadeusz Cichosz - przewodnicz4cy komisji
2. Slawomir Pacek - czlonek komisji
3. Anna Tyrajska- czlonek komisji
4. Sylwia Domariska - sekretarz komisji

Komisja zobowi4zana jest dzialat, w oparciu o

Prawo zam6wieh publicznych (.t. Dz.U. z
regulaminu pracy komisji przetargowej.

s3
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

2010 r. nr l13, poz. 759 z p62n. zm) oraz

$4
l.KomisjaprzetargowajestzespolempomocniczymkierownikazamawiajEcego
powolywanym dooceny ipelnie nia ptznz wykonawc6w warunk6w udzialu w postQpowaniu o

udzielenie zarnowienia oraz do badania i oceny ofert.

2. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiajqcego propozycje

wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty; wystgpuje

r6wniez z wnioskiem o uniewainienie postQpowania w przypadkach okreslonych w ustawie

Prawo zam6wieri publicznYch.

$s
Komisja po przeprowadzonym postQpowaniu przedklada w6jtowi Gminy protok6l do

zatwierdzenia.

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie zdniem podjEcia.
$6



Zalqcznik do Zatzqdzenia nr 35120'11
W6jta Gminy Lqck

z dnia 12.09.2011 |

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ4DU GMINY W L4,CKU

LPodstawa prawna opracowania niniejszego regulaminu: art.2l ust 3 ustawy Prawo zam6wiei

pubf icznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz.U.22010 r. Nr I 13, poz.759 zp62n. zm.)

oraz zarz4dzenie nr 281201I W6jta Gm iny tr-qck z dnia I 7.08.201 I r.
2.Komisjg Przetargowq zwan4 dalej Komisjq obowiqzujq przepisy ustawy Prawo zam6wieli

pubf icznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - DzU.22010 r. Nr | 13, poz 759 zp62n. zm.)'

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

3.Komisja zostala powolana do przeprowadzenia postqpowania o warto6ci szacunkowej poniiej kwot

okreSlonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zam6wiei publicznych na realizacjq zadania

pn.: "Odzyskanie zlomu z elementtiw stalowych z demonta2u konstrukcji Zelbetowych'

betonowych i stalo*1ch pozostalych z rozbi6rki budynk6w na terenie po bylej fermie trzody
chlewnej w Lqcku na dzialce o nr ewid.3l/20".

Komisja rozpoczyna dzialalnoSi z dniem jej powolania.

4. Sklad Komisji:

Tadeusz Cichosz - przewodniczqcy komisji

Slawomir Pacek - czlonek komisii

Anna Tyrajska - czlonek komisji

Sylwia Domanska - sekretarz komisji

4. | .Czlonek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynno6ci, kierujqc si9

wylqcznie przepisami prawa, posiadanq wiedz4 i do6wiadczeniem.

4.2.Komisja dziala na posiedzeniach.

Posiedzenia komisji zwoluje i prowadzi Przewodnicz4cy.

Dla wa2noSci decyzji podjgtej przez komisjg koniecznajest obecnoS6 na posiedzeniu 2/3 czlonk6w

komisji. Przewodniczqcy upowaZnia osobq, kt6ra wykonujejego zadania podczasjego nieobecnoSci,

spoSr6d czlonk6w komisji. UpowaZnienie dokonywanejest w formie pisemnej.

4.3.przed rozpoczgciem posiedzenia komisji czlonkowie komisji oraz inne osoby obecne najej

posiedzeniu podpisujq listp obecno6ci.

Z kaZdego posiedzenia komisja sporzqdza protok6l. Protok6l zawiera w szczeg6lno$ci: opis przebiegu

posiedzenia, podjgte decyzje oraz wyniki glosowafi. Do protokolu dolqcza si9 listg obecno6ci

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

Protok6l podpisujq czlonkowie komisji obecni na posiedzeniu.

4.4.Czynnosci bie24ce, na polecenie Przewodnicz4cego, wykonane sq w trybie roboczym przez

czlonk6w komisji.

4.5.Decyzje komisji zapadaj4 po przeprowadzeniu glosowania.

4.6.Decyzje o kt6rych mowa w ust.4.5, zapadajq w glosowaniu jawnym, zwykla wigkszosciq glos6w.

w przypadku r6wnej ilosci glos6w "za" i "przeciw", rozstrzyga glos prowadz4cego posiedzenie.
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5.Odwolanie czionka komisji w toku postppowania o udzielenie zam6wienia publicznego mo2e

nastqpii wylqcznie w sytuacj i naruszenia przez niego obowi4zk6w, w sytuacji, o kt6rej mowa w pkt.6
oraz jeZeli z powodu innej przeszkody nie moZe on bra6 udzialu w pracach komisji.

6.Niezwlocznie po zapoznaniu sig z oriwiadczeniami lub dokumentami zlo2onymi przez dostawc6w

lub wykonawc6w w celu potwierdzenia spelnienia stawianych im warunk6w, czlonkowie komisji

skladaj4 pisemne oSwiadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art.

l7 ust I usta*y z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekstjednolity - Dz.U.22010 r. Nr I 13, poz.759 z p62n.

zm.) Prawo zam6wieri publicznych, zwanej dalej "ustawq".

7.W przypadku nie zloLenia przez czlonka komisji o6wiadczenia o zaistnieniu okoliczno5ci, o kt6rych

mowa w pkt 5, albo zlo2enia oSwiadczenia niezgodnego z prawd4 przewodnicz4cy komisji

niezwlocznie wylqcza cztonka komisji z dalszego udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

publicznego. Informacjg o wyl4czeniu czlonka komisji, przewodniczqcy komisji przekazuje W6jtowr

Gminy, kt6ry w miejsce wylqczonego czlonka, mo2e powolad nowego czlonka komisji. Wobec

przewodniczqcego komisji czynno5ci wylqczenia dokonuje bezpoSrednio W6jt Gminy.

8.Czlonek komisji, z zastrzezeniem pkt.5,jest obowi4zany w ka2dym czasie wylqczyt sig z udzialu w

pracach komisji, niezwlocmie po powzigciu wiadomo6ci o zaistuieniu okoliczno6ci, o kt6rych mowa

w pkt. 5, o czym informuje przewodniczqcego komisji. Przepis pkt 6 stosuje siq odpowiednio.
g.Czynnodci podjgte w postQpowaniu przez czlonka komisji, po powzigciu przez niego wiadomosci o

zaistnieniu okoliczno6ci, o kt6rych mowa w pkt 5, s4 niewa2ne. Czynno5ci komisji, jeZeli zostaly

dokonane z rdzialen takiego czlonka, z zaslrzeLenietll pkt. 9, powtarza siq, chyba ze postgpowanie

powinno zosta6 uniewaZnione. Przepis stosuje sip odpowiednio do s)'tuacj i, w kt6rej czlonek komisji

zostanie wylqczony z powodu nie zloZenia oSwiadczenia, o kt6rym mowa w pkt. 6, albo zlo2enia

o5wiadczenia niezgodnego z prawd4

l0.Nie powtarza siE czynno6ci otwarcia ofert oraz czynnoSci faktycznych nie wplywaj4cych na wynik

postQpowania.

I LPracami komisji kieruje przewodniczqcy powolany przez W6jta Gminy.

12.Do zadah przewodniczqcego nalezy w szczeg6lnoSci:

a)odebranie oSwiadczeti czlonk6w komisji, o kt6rych mowa w pkt. 6 oraz poinforrnowanie W6jta

Gminy o okolicznoSciach, o kt6rych mowa w pkt. 6 i 7,

b)wyznaczenie termin6w posiedzeri komisji oraz ich prowadzenie,

c)podzial migdzy cztonk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

d)nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji postqpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego,

e)informowanie W6jta Gminy o problemach zwi4zanych z pracami komisji w toku postgpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego,

l)podanie kwoty jak4 zamierza sig przeznaczyc na finansowanie zam6wienia bezpoSrednio przed

otwarciem ofert.
l3.OSwiadczenia, o kt6rych mowa w pkt. 6, przewodniczqcy wl4cza do dokurnentacji postqpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego.
l4.Dokumentacjg postEpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzi sekretarz komisji

powolany przez W6jta Cminy pod nadzorem przewodn icz4cego komisji
l5.Komisja, przygotowuj4c postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego, w szczeg6lnoSci

przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia ptzez W6jta Gm iny:

a)propozycjq wyboru trybu udzielenia zam6wienia wraz z uzasadnieniem,

b)projekt specyfi kacji istotnych warunk6w zam6wienia'

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

wystgpuje r6wnie2 z wnioskiem o uniewa2nienie postgpowania w przypadkach okreSlonych w

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

e)projekty innych dokument6w, w szczeg6lnoSci wnioski kierownikajednostki do wlaSciwego organu

o wydanie decyzji wymaganych ustawq.

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

szcze96lnoSci:

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

warunk6w zam6wienia,

b)udziela wyjaSnieri dotycz4cych 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 wiEkszo6ciq glos6w.

e)poprawia omylki okre6lone w art.87 ustawy,

f)wnioskuje do W6jta Gminy o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawtu

g)wzywa wykonawc6w, kt6rzy w wyznaczonym terminie nie zloZylidokurnent6w potwierdzaj4cych

spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu okre6lonych w specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia, do uzupelnienia tych dokument6w w wyztaczonym terminie,

h)ocenia oferty nie podlegajqce odrzuceniu,

i)przygotowuje propozycjQ wyboru oferty najkorzystniejszej bqdZ wystgpuje o uniewa2nienie

postQpowania,

j )pr;ryj rn uje ianalizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest,

k)zawiadamia o wyborze oferty wszystkich wykonawc6w, kt6rzy ubiegali sig o udzielenie
zam6wienia.
lT.Kornisja proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteri6w oceny ofert
okre6lonych w specyfikacj i.
l8.Przy zastosowaniu kryteri6w okreSlonych za pomocq wzor6w matematycznych sporzqdzanejest
zbiorcze zestawienie ofert na przygotowanym druku pomocniczym.
I9.W6jt Gminy stwierdza niewa2no56 czynnoSci podjEtej z naruszeniem prawa.

20.Na polecenie W6jta Gminy, komisja powtarza uniewaznionq czynnoS6, podjqtq z naruszeniem

prawa.

2l .lnformacjg dfa zamawiajqcego o czynno6ci niezgodnej z prawem, zldLonqprzez dostawc6w lub

wykonawc6w, przewodnicz4cy komisji przekazuj e, wraz ze stanowiskiem komisji, do rozpatruenia

kierownikowi jednostki.

22.Kornisja koriczy swoj4 dzialalno56 w dniu podpisania umowy lub uniewaZnienia postQpowania

Zalwierdzam:

7-bignie

Dnia ..12 wrzesieri.....20l I r.


