zarządzenie Nr

7110

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji PEetargowej do przeprowadzenia oceny
spełnienia przez

wykonawców warunków udziału w postqipowaniach o udzie|enie zamówienia'oraz
badania i oceny ofeń na ,,zagospodarowaiie terenów przy ul. 1 Maja W Młynarach''

Na podstawie ań' 21 ust' 1 i aft', 20 ust' 1 ustawy z dn|a 29 stycznia 2oo4 roku Prawo
zamóWień publicznych (tekst jedn. Dz'IJ' z 2OO7 roiu Nr 223, póz. 1655
pt:zn' zń'1
zarządzam co następuje:

z

s1
Powołuje się.Komisję PrzetargoWą do przeprowadzenia oceny spełnienia przez
WykonaWcóW
W€runkóW udziału W postępowaniach o udzielenia zamóVJienja oraz badania
i ocóny oiert na
.,Zagospodarowanie terenów przy ul' 1 Maja w Młynarach,'

']'

2.
3.

4'

ladeusz l\y'ajzner _ Przewodniczący
Mirosław sabatowski _ sekretarz
_ Członek
lzabela Kalisz
Katalzyna Rynkowska - członek

s2
Komisja przetargowa ma charakter' dorażny i jest powołana do przeprowadzenia
oceny
spełnienia przez WykonaWcóW WarunkóW udziału w postępowaniach o udzjelenia
zamóWienia
oraz. badania oceny ofeń W Wymienionych powyżej postępowaniach o
zamówienie
publiczne.

i

s3
Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego
z arządzenia'

s4
Za rządzen ie wch od zi w Życie
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załącznik do zaŻądze|)a Nl 7110
Burmlstrza [,'liasta i Gm]ny Ml/nary
z dnia 28 stycznia 2009 rok!

REGULAMIN

PRACY KOM I S J I P RZET ARG OW EJ

powołanej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez WykonaWcóW WarunkóW udziału
W postępowaniach o udzielenie zamóWienia oraz do badania i oceny ofeń na
,,zagospodarowanie terenów przy uI' 1 Maja w Młynarach''

s1.

Na podstawie ań. 20 - 21 ustawy Prawo zamóWień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (' ((tekst jedn'
Dz'U ' z 2007 roku Nr 223 poz' 1655 z późn' zm') W sprawie organizacji' składu i tlybu pracy komisji
przetargowych' nadaję do stosowania' w procedurze o udzielenie zamówienia publicznę niniejszy
Regulamin' który normuje działani9 prac Komisji Pnetargowej'

s2.

Powołanie Komisji PŻ etargowej
1' Skład osobowy Komisji Przetargowej' zwanej dalej Komisją stanowią pracownicy Zamawiającego
powoł}$/ani na podstaw]e decyzji Kierownika Jednostki'
2' Komisja PŻetalgowa składa się z trzech osób'
3' Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołuje Kierownik Jednostki'

s3.
1' Komisja rozpoczyna działalnośćz dniem powołania rzetelnie' obiektywnie i bezstronnie Wykonując
powierzone jej czynności'kierując się Wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i dośWiadczeniem'
uwzględniając opinie Biegłych, RzeczoznawcóW i Konsultantów' jeżeli zlecono ich plzygotowanie.
2' członkowie Komisji obowiązkowo uczestnicząWe wszystkich pracach Komisj '
3' członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących
podstawę do Wyłączenia z postępowania, na podstawie ań. ]7 Prawa zamóWień publicznych'

s4.

Zakres pracy Komisji obejmujel
1' Na Wniosek Pzewodniczącego oraz po zatwierdzeniu przez Kierownika Jednostki dopuszcza się
możiiwośćzmian i uzupełnień składu Komisj] o nowe osoby bądź uczestnictwo W pracach Komisji
osób' któle nie sączłonkami Komisji Przetargowej'
2' Na wniosek Komisji Pzetargowe]', Kierownik Jednostki może powołaó do pracy W komisji Biegłego'
Rzeczoznawcę lub Konsultanta W sprawie zamóWienia publicznego.
3' ocenę spełnienia pŻez wykonawcóW WarunkóW udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia'
kierowanie zapytań W kwestii treścizłoŹonych ofeń' badanie i ocena ofeń oraz spolządzenie
protokołu.

4' Przedłożenie Kierownikowi Jednostki propozycji dotyczących Wykluczenia Wykonawcy, od.zucenia
ofeńy oraz wyboru ofeńy najkorzystniejszej'

5. Pęesyłanie' po zatwierdzeniu pŻez Kierownika Jednostki,

wnioskóW, ogłoszeń, infomacji i
odpowiedzi oraz innych dokumentóW przygotowanych przez Komisję;
6' Powiadomienie uczesinikóW posiępowania o jego Wynikach'
7' Dokonanie wyboru nowego Wykonawcy, gdy ten' którego ofeńa została Wybrana pŻedstawił
n'eprawdziwe dane' uchyla się od zawarcla u'nowy'
8' Komisja kończy swoją działaInośćW dniu podpisania umowy z Wykonawcą zamówienia'

s5.

1. członkowie Komisji mają prawo Wglądu do Wszystkich dokumentóW związanych z pracą Komisji,
W tym ofeń, załącznikóW, Wyjaśnień złożonych przez WykonawcóW, opinii biegłych i konsultantów'
2' Ózłonkowie Komisji nie mogą ujawniaó żadnych informacji związanych z pracami Komisji.
3' członek Komisji przedstawia swoje zastŻeżenia, jeżeli dokument będący pęedmiotern prac
Komisji' W jego pŻekonaniu ma znamiona błędu lub pomyłki'

s6.

Do zadań PrŻewodniczącego Komisji W szczególności należy:

1' Usialenie uprawnień i kompetencji do działania Komisji, szczególnie W zakresie: podpisywania

kolespondencji iWniosków związanych z prowadzonym postępowaniem' a będących W zaklesie prac
Komisji,
2' ZWołanie pierwszego spotkania Kom:sji'
3 PrŻewodniczenie obradom,
4' Wyznaczenie terminóW posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie'
5. oóebranie ośWiadczeń członkóW komisji o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności
postępowan]em o ŻamóWienie
uniemoż|iwiających im wykonywanie czynności związanych
publiczne.
6' Podział pomiędzy członkóW komisji prac podejmowanych w tryb]e roboczym'
7. w razie Wystąpienia WątpliwościmeMorycznych związanych z oceną badanych ofeń Występuje
z Wnioskiem do Kierownika Jednostki o zasilenie składu Komisji o Właściwychdla pzedmiotu
zamóWienia / sprawy specjalistów' ŻeczoznawcóW lub konsultantóW'
8' o Wniesieniu protestu PEeWodniczący niezwłocznie infolmuje Kierownika Jednostki olaz zwołuje

z
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W postępowaniu w imieniu zamawiającego zobowiązane są
dla
opracowania stanowiska Komisji W sprawie rozstlzygnlęcia
niezbędnych
udzielić Wyjaśnień'
proiestu.

'lo' Protest' Wraz z stanowiskiem Komisji' PŻewodniczący pŻekazuje do rozpatrzenia Kierownika

Jednostki.

s7.

Do zadań członka Komisjiw szczególności należy:
pracach
Komisji'
1' czynny udział w
2' Rzetelne i bezstronne Wykonywanie powierzonych zadań'

Złożenie ośWiadczenia o zaistnieniu

3'

lub braku istnienia

ustawowych okoliczności
uniemozliwiających Wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamóWienie publiczne
składanych na podstawie ustawy prawo zamóWień pubIjcznych'

Prawidłowe prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego
w zakresie pŻekazanym członkowi'
5' W zakresie powieŻonych zadań, każdy członek ponosi odpowiedzialność _ W zakresie' w jakim
powierzono mu wykonanie zadania.

4'

s8.

Do zadań Sekretarza Komisji W szczególności naleŻy:
1' Zapoznanie członkóW Komisji z dokumentacją przedmiotowego zamóWienia publicznego,

Udostępnienie na potzeby prac Komisji aktualnych obowiązujących pŻepisóW z zakresu
przedmiotu zamówienia, z zakresu Prawa ZamóWień Publicznych' wlaz z rozpolządzeniaml

2'

wykonawczymi,

Zapewnienie bezpieczeństwa pŻechowania i nienarusza|ności oteft oŻz dokumentacji
prowadzonych czynności przed jak iW oklesach między spotkaniami Komisji przed osobami

3'
z

nieuprawnionymi,
4. BieŹące protokołowanie oraz opieka nad protokołem' ofeńami oraz wszelkimi innymi dokumeniami
związanymi z postępowaniem' W ilakcie jego trwania,
5' Plzyjmowanie i lejestrowanie korespondencji związanej z plowadzoną procedurą
6' Kompletowanie dokumentacji z prowadzonych czynności Komisji,
7' obsługa techniczna, sekretarska i organizacyjna Komisji'

se.

Do zadań osób zaproszonych do prac Komisji w szczególności należy:
ośWiadczeń
o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających
1' złożęnię

czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne'
2' Nieujawnianie żadnych informacji związanych z pracami Komisji'
im Wykonywanie

s 10.
Tryb pracy Komisji
1' odwołanie członka Komisji W toku postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego może
nastąlić wyłącznie z pzyczyn określonychW ustawie Prawo zamówień Publicznych'
2' Plzewodniczący Komisjj Wnioskuje do Kierownika Jednostki o odwołanie członka Komisji
w pzypadku:
a) wyłączenia się członka Komisji z jej prac;
b) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Komisji na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;
c) naruszenia pŻez członka Komisji obowiązkóW;
d) zaistnjenia innej pzeszkody uniemożliwiającej jego udział W pracach Komisji;
e) gdy członek Komisji przestał byó pracownikiem Zamawiający'
s 11.

Komisja pracuje na podstawie pIanu pracy, przedstawionego pŻez Przewodniczącego na
pierwszym posiedzeniu Komisji.
2. P|an pracy obejmuje terminaŻ czynności iposzczególnych etapów postępowania o udzielenie
zamówienja publicznego, harmonogram posiedzeń orcz podział placy pomiędzy członkóW Komisji.
3' Miejsce i termin posiedzenia Komisjiwyznacza PŻewodniczący.
Komisja podejmuje decyzje W drodze konsensusu' głosowania lub na podstawie sumy
indywidualnych ocen członkóW Komisji'
5' Jeżeli W trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów'
rozstrzyga głos Pzewodniczącego'

1'

4'

s 12.
Protokół postępowania o zamóWienie publiczne
1. Protokół z postępowania o zamóWienie publiczne' spolządza sekretaŻ Komisj
'
2' członkowie Komisji zobowiązani sądo jego podpisania'
3' Brak podpisu któregokolwiek z członkóW Komisji powinien zostać WyjaśnionyW załączonej do
protokołu notatce podpisanej pŻez sekretarza Komisji.
4' Jeżeli powodem blaku podpisu są zastrŻeżenia' co do prawidłowościpostępowania, do protokołU
należy załączyć pisemne zastŻeżenia członka Komisji.
5' PŻewodniczący pŻedkłada protokół postępowania o zamóWienie publiczne Kielownikowi
Jednostki do zatwierdzenia.

z

s 13.

Wybór oferty
1' Komisja proponuje V,ybór najkozystniejszej ofeńy na podstawie kryterióW opisanych W specyfikacji'
- Wybór najkolzystniejszej ofeńy dokonanej przez członków Komisji nasiępuje na podstawie
indywidualnej oceny ofeń,
- każdy z członków Komisji spolządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny'
przy zastosowaniu kryteriów opisanych Wzorami matematycznymi sporządza się zbiorcze
zesiawienie oceny ofeń' z dokładnościądo dwóch miejsc po pzecinku'
2' W plzypadku zaistnienia okoliczności unieważnienie postępowania Komisja !łystępuje
z Wnioskiem do Kierownika Jednostki zawierającym pisemne Uzasadnienie z Wskazaniem na
podstawy prawne oraz laklyczne okoliczności,które spowodowały koniecznośćun]eważnienia
postępowania'

-

o

s 14.
Do udzielania Wyjaśnieńi informowania o pracach Komisji PŻeiargowej uprawnieni są jedynie
Przewodniczący Komisji, sekretaz Komisji lub osoba upoważnjona prŻez Pazewodniczącego'

s 15.

1' Kierownik Jednostki stwierdza nieważnośĆczynności podjęiej z naruszeniem prawa'

2' Na

polecenie Kierownika Jednostki, Komisja poMaŻa unieważnioną czynność,podjętą

z naruszeniem prawa.

s 16.

Po zakończeniu postępowania sekretarŻ Komisji całośódokumentacji związaną z postępowaniem
o zamówienie publiczne archiwizuje a następnie przekazuje PŻewodniczącemu Komisji.

s 17.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Komisję obowiązują

1' Pzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamóWień publicznych

z 2007 loku Nr 223 poz. 1655 z póżn' zm')
2. Decyzje Kierownika Jednostki.

((tekst jedn' Dz'U'

s 18.
Regulamin Pracy Komisji PŻetargowej obowiązuje z dniem zalw8J%e

,5TFła
tlisztal

Podpis

N4łynary, dnia 28 stycznia

2010loku

ierownika Jednostki

