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Zarzqdzenie nr 5ll2
W6jta GminY Lqck
z dnia 05.01.2012 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Prac Komisji Przetargowych w Urzgdzie Gminy w

Lqcku.

Napodstawieart.2lust.3ustarvyzdnia2gstYcznia?.004r.PrawoZarn6rvieriPublicznych(Dz.U.
22010 r.Nr 113, poz. 75g';';d.';) orl art._rr.usr. 3 ustawl,z dnia 8 Inarca 1990 r. o

;;;rrqdti.-di*vt 1ot. rJ' 22001r' Nr 142' poz' 1591 zp6iA' zm')'

Zarzqdza sig co nastgPujet 
$ ,

Wprowadza sig ,,Regulamin pracy komisji .przetargowej- 
powolywanej w celu przeprowadzania

poitEpowari o udzielenie '*'O*i"niu 
publi"""go' stanowi4cy zal4cznik m' l do nirriejszego

zarz4dzenia.

$2

Wykonanie Zarz4dzenia powierza siE Seketarzowi Gminy'

$3

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania'



REGULAMIN PRAC KOMISJI PRZETARGOWEJ

$ 1. Zakres regulaminu

Ninieiszv requlamin okreSla organizacjQ' tlyb pracy oraz zakres obowiazk6w czlonkon Komisji Przetargowlch

ill;ff'il2#r.""' woi'" a;;i'! l;{;;;d;tl z art zt us :-ustawv z dnia 2e st}cznia l00r r' Pmwo

z-am6wierl nubf icznlch (tj. Dz. u. ''ioiol "t 
r i: poz' 159 z p62n'.Tn )' z*:anej dalej ustawq' dla postgpowafi

;;;;;;;;;;; ;;ielenie zam6wieri publicznvch przez Gntinq L4ck'

$ 2' Obowi4zki czlonk6w Komisji

l. czlonkorvie Komisji rzetelnie i obiektyrvnie wykonujq porvierzone im crynnosci' kierujqc siq wylEcznie

orzeoisanti prawa. wiedz4 i do6wiadczenient'

,. 5;;;;;;i6* czlonk6w Komisji nale2v w szczes6lnosci:

l) czynny udzial rv pracach Komisii:
jl *"it""ry-i" poi"c"ft pt'"*odoitt4"ego dotycz4cych prac Konrisjil

l) niezwloczre intonno*un,J i*n"Jiii.lrq""gi " 
.it"ticmoSciach unienozliwiai4c.'-ch $rykonywanre

obowiqzk6w czlonka Komisji'

3. Czlonkowie Komisjl nie mogq' ilez zgocly przewodnicz4cego Kornis'ii' ujawniac zadnych inforrnacji

zwi4zanYch z Pracaml KomlsJl

$ 3. Prawa czlonk6w Komisji

l. Czlonkorvie Kornisji majq prarvo do uczestniczenia we wszystkich Dracach Kornisji'

2. Czlonkowie Konrirji .ulaproruJ iug[iJO'" *tryrifi"f' O"kunr.errtow zu'iqzanych z pracq Kornisji' !v tYm

' il';il;;;;;itd*' *vjus'litl, zlizonvch p'ze' *vkonawc6q opinii biegry-ch'

3. czlonkorryie Ko,nisji maia prario lJ ,giisz"i' iu prr"tuoaniczqcemu Konrisii pisemnych zastrzezen do placy

Kontisii.

$ 4. OSwiadczenia o bezstronnoSci

Cztonkorvie Komisji skladajq ptsemne oSrviadczenia o ismieniu lub braku istnienia okolicznosci' o ktorych

.oi* tu utt. l? usta*ry Prawo zam6rvie6 publicmych'

Zalacznik nr '1 do Zazqdzenia nr 512012' W6jta Gminy Lack
z dnia 05 01 2012 r

$ 5' Odwolanie czlonka Komisii

Odrvolanie czlonka Kontisji rv toku postqpowania o udzielenie zanr6wienia publicznego nroze $!sla1rtc

*f4.rui", ptty.ryn okre3lony'ch rv ust' 2 i 3'

ri pia,p"atl {""'iir,.,;1,iir"-1ffi;:;;.-;lt;"n:'nfi:ilil1i:1"#1i:ii,i,,|:iq:":---
ll-iJrU'.XY;:ilrn:':HLfilE3;;; i'^'v-K"'r'ii'""uro"inie *vrqc'" czronka Komisjiz

clalszeqo udzialu w postQpowanrtr o trdzielenie zanrtwienia publicznego'
'iilffiil;; x'Jii,ji*"i"tr"it a" w6ita o odT olanie izlonka Kornisji w przvpadku:

l) wvl4czenia c.zlo'rk' 5"ll1tJi1l:*til;drv6ch kotejnych posiedzeniach Konrisji; . . ^2t uieusplawiedliwionej nieobecni

3) naruszenia prze, 
",tontu 

fontti.liouo*iqttO*' o ltotyci morva w $ 2 ust l niniejszego Regulanlrnu;

4) zaistnienia innej p"ttttoov uni!*ozliwiaj4cejjego udzilt--!:Ti:|,1:*'tjtt
ji ;;;;;il;a K;io itil p''tttut u1'c pracown ikient jednostki organ rzac]"JneJ'

$ 6' PrzewodniczQcy Komisii

Placanri komisji kieruje jej przewodnicz4cy'

bT -o.i' t'*i*o"iczqiego nalezy w szczeg6lnosci:

l.

l.
2.



l)
2)

4)

6)
1)

8)

wvznaczerie nliejsc i termin6w posiedzen Kotnisji;

piorvadzenie Posiedzeri Komisji

i"i"."r"*""lJ"a""k6w Komisji o odporviedzialno3ci rv przypadku naruszenia przePis6w ustawy

pr"*" -rnO*i"" publicmych lub ninie.lszego Regulaminu;

odebranie od czlonkdw Komisji o5wiadczei' o ktorych mowa w !.'r;

;"dfi'ffird.' ;zionk6w xomisji prac podejmowanvch * 1?91:-:.::"ttvt'
[-.itiiO"""iJ wtl,owi do zatwierdzenia d'okument6rv przygotowanych przez Komisi*: 

.

i'""dt.fi;; ;;;;ioio*.go op'u"o*;nia dokumentacii poitqpowania o udzielenie znm6wienia

l""rl'ritJrilli" ,rui,a o problemach zrviqzanych z pracami Konrisji rv roku postqpowania o udzielenie

t.

zamowieria Publicznego'
w #;;;l;;;;;"nosti"p"t*oanit'a"ego Komisjijego obowi4zki pehri Sekretalz Komisji'

$ 7. Sekretarz Komisji

Do oborviqzk6rv sekretarza Komisji nalezy:

l) prowadzenie protokolu postqporvanra;

?)on:anizowanie.wuzgodn|en|uzprzewodnicz4cym_posiedzefrKomisii:
ai ffi;;;;;i;;ro3"t toiu aotut"ttt6iu p"vgoto*unv"h przez Kotnisie' rv zakresie zleconvm przez

przewodnlczqcego;
iLstuga techniczno-organizacyjna.Komisji:

;;;l"T;il;;;p""?"". ji#-k"'i',1':::ivif f :',l5.:::1*'*'.:::;
il:,i,''"Ti::ff [:ffi: ":*^''1]il 

;"-.$Ti:.:::ffi:X].0,::f o..:ijl;l, ili1';:*"''
::ffi1Jil.li",i'J:?'il fi"fi;jffi n'^ni'"1'1 ":'1*] 

PlT.:'..9:Yli:3:l'::ilf:;
il[lJ];:X':'"".ffi;ffiffi'".i#*1"';'";;u';;' i;qi'.1'rlilbgil,:*""'i:l'i':i:'J:?'j"
eTjil::ffi*_]ruffi;fi;,H;i;;;; *"';i:':i'.- tr.. tjLt:l3 :':,:::,,'l:, j:*:ji-.j
i"JH"::jl:#&i:3J"?tffiffi;;il.;;"v'*i,t:'::ilt*-:l,tlyll3Jg1:':1'\:il-ilrzarnawiaJ4cego ogroszenra-(' r'ar rruw Fu"r"5""1""* 

" 
p;;d'tuzeniu terminu skladania ofert, lnformacji

wiaSnier'r do sirvz, nlodyllkacJl slw , --1--.:^-:^ ^-4, i---.h .t^k,rmenr6*. dot. oostepowanra]ljiili?:?il.ffi;i#ffi;ffi , )""0*il"i".j*, innych crokumenrow dot. postqpowania

o rtdzielenie zamdwienia publicznego;

8) rvldartanie zainteresowanym siwz:
qi pr4,jnro,"anie i rejestracja zapytari dotlczEcych siwzi. 

..-,. -r
l0) !v lszie zwolaniu ttb'ontu 

'u1i'nno*ucow 
- prowadzenie protokolu zebrania:

I I ) przechow-vwani" pro,ofofu, 'of"rfy oru, *.Lltl"h innych clokurnent6w ztti4zarrych z postQpowanreln o

udzielenie zam6rvienia. rv trakcje jego tnvania;

l2) po zakoiczeniu po"gpo*^tiu 'ltirti*izowanii 
caloSci dokurnentacii zwiqzanei z postQpowanrem o

udzieleniem zamowlenta-

$ 8. Czlonkowie Komisji

Do oborvi4zk6rv Czlonkdrv Komisji nale2y:

L uczestniczenie w pr.zygc,rorvyrvaniu rvyiasniei dotyczqcych tredci specyfikacji istotnych warunk6w

z.am6wienia' dokunrentaclr prolektowei i kosaolys6w nakladczychi

3. ll,:'?iiilxliiiiill'if#lxJ,:ifi:I;.owaniu w uzgodnieniu z Przewodnicz4cvrn Komisji'

$ 9. Trlb PracY Komisji

Komisja lozpoczyna placa z dniem jej p<rwolallly 
* .p.,,ui. -rorvienia publicznego, kt6re bylo

I,::HlL[l'fl '[i::':rl_ilp:,:1";ii,"t.":fiTffi ;:'fi ,Tf 'ilfi :
Hili:j: i:t]il:i: iiiiiil liill;;;e"o"il,'i". dri**";iaiub na podsta'"ie sunrv indvrviduarnlch

::::'i'JTlf;|.:?J]l'iJoniu o..v,ju ni" moze bvd PodiQta z"e wzglsdu na r6rvnq liczhq glostiw' rozsttz'vga

.1)

s)
6)

7)

L
2.

3.
1.

5.

, 3:::fi:Tffliiffi orerr-rut, i1nv..h.:.?Tos:i yr-::l:Tlr:Jil'L""s,i-fi::,:'[:liffl;[;:''" 
"t^*"J"i"ta.y 

Kornisji zwraca siQ do w6jta z pisemnynr rvntosxte

t $ffififf:)i.. oro* i obowi4zk6w czlonk6w Komisji stosuje siQ odpow-iednio do biegrv'ch

(tzeczoznaw cow )'



L
'l

Zala?znlk N 1 do Zarzqdzenia N 512012
W6lta Gminy L4ck

z dnia 05.01.2012 r'

$ l0' Protok6l postgpowania o udzielenie zam6wienia

ill:l)"1#fj,"Iilli ;g::'il:#l;fl[[ii#.[ffi " 
ru;T:i,i'"" *,0"- ",.* i zz,wicrdzenia

prac Komisji.

$ 11. Informowanie o pracach Komisji

Do udzielania wyja$nieri i infonnowania o pracach Komisji uprarvnieni s4 plzewodniczqcy Konlisji lub osoba

upowaal iona przez przewodn icz4cego

$ 12. Otwarcie ofert

Przewodnicz4cy Komisji zoborvi4zany jest:
'l;.* 

;;ffi:;y o1,"ir"i" or.rr"^irrjriio w miejscu ilerminie, o kr6rym poinforrnowano wykon.wc6rv:

2)bezoo3rednioprzedotwarctemofe*npodackwotq,jak4zamarviajqcyzamierzapfzeznaczJ-ena
sfi ninsorvanie zam6rvien ia;

3) ;;;;J;;;i; kazdej z oferry, sprawdzic i okazad obecnym na posiedz€niu stan zabezpieczenia kopen' w

kt6rych arajduj4 siQ ofeffY;

1) ;;;;il ddej'z ofert ogtosie: nazwe (firmE) i adres (siedzibE) wvkonawcv' a lakze infonnacie

doryczace ceny ofertyl 
rie, w przypadku gdy watlosc5) zaiewnid niezwloczny zwrot oferty, kt6ra zostala zlo2ona po termr

" #rd^"i;;l; j;ti't,ii"jtt" "it 
r,*"iv otti"ston" * ptt"pltaih wvdanvch na podstalvie an l I ust 8 ustawv

n, lrtolrn"* zawiadomiettie wykonawcy o zlo2enie oferty po tennirrie oraz zwrot oferty po upbwie terminu

do wniesienia odwofuniu Ofu r"i*i.?i o *un"!.i ,0\",i"j lub przekraczajqcej kwoty okreslone w przepisach

rvydanych na podstawie art' I I ust B ustawy p z p'

$ 13' Badanie i ocena ofert

Po otwarciu ofert Konlisja:

li 
" 

o..ni" *ytonorvcdiv pod k4tem spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu i - w mzie potrzeby

r"zrwa ich do uzupetnienia odwiadczeri idokumentdrv'

:f i.i.'"r."-t a"^ri. f.,",t.r'ykonutut6w niewykluczonych z.postEpowartia:

i) zada,jezeli to niezbqdne, uo,iei;iiuli"t' *yionu*tow *yla$nien dotycz4c)ch tresci zlozonych ofen:

4) Dopra\via ocz)-wiste omylki ptt"rsil"' 
""tyft1 

rachunkowe w obliczeniti cenv rv tek(cie ofert' inne ontllki
'' ilil;j;:.;;iirg"o""s.i i,r.r,y', siwz.'niepowodul4ce istornych znlian $ trcsci oferty oraz llr4 gotowuje

nroiJli zawiadomienia o poprawieniu onlylek:

5) ocJnia oferty nie podlegaj4ce. odrzuceniu:

6) pr zygotowuje propoty"rt *yoli-tl"i4-rtot"ytt"i"jsz"1 ottttr' 
-wyliluczenia 

wykonawc6$'' odrzucenia ofert'

' 
UqOZ-* ra.le potrzeby wystepuje o uniewaznienie postepowanla'

$ 14' Wyb6r oferty najkorzystniejszej

L Kornisia proponuie u4'b6r najkorzysmiejszej.oferly T-l-"i:'lli:^"*"y 
dok(nranej przez czlonk6t Konrisii'

po szczegolowym zapoznanru siq z ofertanii oraz opiniami lliegtych tiezeli lyli n:" nloni 
'1. .,. - .,,

z. Cj"""" "t* "Ot 
>,*a sig *yt4czn ie na podstawie kryieri6w oceny ofcrt. okrei lonych \! specltrkaqr

istotnYch rvarunkow :zanl6wienia'

$ 15. Zawiadomienie o wyniku postqporvania

l. Przewodniczqcy Konrisji niezwloczltie po wlborze przez W6jta najkorzl-stniejszei oferq' lednoczeSnie

zarviadamia rvikonarvcdw- kt6rzy zlo4li oferty' o: -. ^ :.-:^: ---.,.ic'.\ (i,..r?ihc athn mir
I) rvyborze najkortyu"'qt'"iir""vii"a"1ai ry'*e 1n*9)' albo irnig inazwisko' siedzitrq albo miejsce

zamieszkania i adre, ,"yi;;;;;iil ;-rd; ofenp ivybrano, uzasadnienie jei wyboru oraz na7-wv (finnv)'



albo imiona inazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawcow. ktdrzy zloz)*li

oferty. a takze punktacjE przyznanq ofefiom w kazdym kryterium oceny ofert i lEczr4 punktacjQ:

wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, podajqc uasadnienie fakryczne i prarvne'

wykonawcach, kt6rzf zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia' podajqc

uzasadnienie faktycme i prawne -je2eli Postepowanie jest prorvadzone w trybie przetargu

Zatwierdzan:

(podpis)

,)\

2.

3.

nieograniczonego, negocjacjibez ogloszenia albo zapytania o ceng;

4) temlinie, okreslonym zgodnie z art.94 ust. I lub 2, po kt6rego uptywie umowa w sprawie zam6wienia

pubficzrego mo2e byC zawarta.

lezeli W6jt uniewaari postgpowanie o udzielenie zam6wienia, zawiadomienie przekaztje siq rdwnocze(nie

wszystkim wykonawcom, kt6rzy:
a) 

'ubiegali 
iig o udzielenie zam6wienia - w przypadku uniewaznienia post€powania przed uplywem

temt inu skladania ofert,
b) zlozfli oferty - w przypadku uniewaznienia postQpowania po uplywie terminu skladania ofert -

podajqc uzasadnienie faktycae i prawne.

Nieirvlocmie po wyborze najkorzystniejszej oferty infonnacjg, o kt6rej tnowa w ust. I pkt I zanlieszcza siQ

na stronie intemetowej Zanrawiajqcego oraz w ntiejscu publiczrie dostppnyrn w siedzibie Zamawiaj4cego.

$ 16. CrynnoSci koricowe

Jezeli siwz nie okresta wszystkich postanowie6 umowy, po wyborze oferty Konisja odbywa spotkanie z

Wykonawcq na kt6rym strony uzgadniaj4 postanowienia umowy nie wyntienione przez sirvz'

Jeieli nie wniesiono odwolania, przewodnicz4cy Komisji przedklada umorvq do podpisu Wdjtowi.

1.

2.


