Zarządzenie Nr 44110
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 28 lipca 2010 roku
sprawie powołania Komisii Przetargowej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez
wykonawców warunków udziału W postępdłaniich o udzielenie zamówienia oraz
badania i oceny ofert na ,,Remont drogi gminnej Nr 107021 N w km O+OO0 _ 0+3SO
w miejscowości Młynarska Wola"
W

Na podstawie ań. 19 ust'

2' an' 21

Ust' 1

i ań''

20 ust' 1 ustawv

29 stycznia 2004 roku Prawo ZamóWień publicznych (tekst jedn' Dz.lJ
'
poz' 759) zarządzam co następuje:

z

z

dnia

2O1O roku t,lr 'l'ls.

s1
Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia oceny spełnienia przez WykonaWcóW
WalunkóW udziału W postępowaniach o udzielenia zamóWienia oraz badania ioceny ofeń na
,,Remont drogi gminnej Nr 107021 N w km 0+000 - 0+350 w miejscowościMłynarska

Wola"

1- Lilla Ki|jańska
PrZeWodnicząca
Mirosław sabatowskj _ sekretarz

2.

3'

Katarzyna Rynkowska _ członek

4' lzabelaKa|isz

członek

s2
Komisja przetargowa ma charaktet doraŹny i jest powołana do przeprowadzenia oceny
Spełnienia przez WykonaWcóW WarUnkóW udziału W postępowaniach o udZielenia zamówienió
oraz badania i oceny ofert W Wymienionych powyżej postępowaniach o zamóWienie
publiczne.

s3
Komisja dZiała zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik do niniejszego

s4
zalządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z

arządzenia'

załącznik do zaŻądzenia Nl 44h0
BurmistŻa Miasta i Gminy Młynary
z dnia 28 lipca 2O1O roku

REGULAMIN
P

RACY KOM I S J I P RZET ARG OWEJ

powołanej do przeprowadzenia oceny spełnienia przez WykonaWcóW WarunkóW udziału
W postępowaniach o udzielenie zamóWienia oraz do badania ioceny ofeń na
,,Remont drogi gminnej Nr 107021 N w km 0+000 _ 0+350 w miejscowości Młynarska

Wola"

s1.

Na podstawie art' 20 - 21 ustawy Prawo zamóWień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ((tekst jedn'
Dz'U' z2010 roku Nr 1] 3 poz' 759) W sprawie organizacji' składu i trybu pracy komlsji przetargowych,
nadaję do stosowania' w procedurze o udzielenie zamóWienia publiczne niniejszy Regulamin, który
normuje działanie prac Komisji Przetargowej'

s2.

Powołanie Komisji PŻetargowej
'1. skład osobowy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją stanowią pracownicy Zamawiającego
powoływani na podstawie decyzji Kierownika Jednostki'
2. Komisja PŻetargowa składa się z trzech osób'
3. PrŻewodniczącego Komisji Przetargowej powołuje Kierownik Jednostkj'

s3.
1' Komisja rozpoczyna działalnośóz dniem powołania Żetelnie' obiekt}Mnie i bezstronnie Wykonując
powierzone jej czynności'kierując się wyłącznie przepisami prawa' Wiedzą i dośWiadczeniem,
uwzględniając opinie Biegłych, RzeczoznawcóW i Konsultantów, jeżeli zlecono ich przygotowanie'
2' członkowie Komisji obowiązkowo uczestnicząwe wszystkich pracach Komisji'
3' członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących
podstawę do Wyłączenia z postępowania' na podstawie ań' '17 Prawa zamóWień publicznych.

s4.

Zakres pracy Komisji obejmuje:
1' Na wniosek Pzewodniczącego oraz po zatwierdzeniu prŻez Kierownika Jednostki dopuszcza się
możliwośó zmian i uzupełnień składu Komisji o nowe osoby bądźUczestnictwo W pracach Komisji
osób' które nie są członkami Komisji Przetargowej'
2' Na Wniosek Komisji Pzetargowej, Kierownik Jednosiki może powołać do pracy W komisji Biegłego,
Rzeczoznawcę lUb Konsultanta w sprawie zamóWienia publicznego'
3' ocenę spełnienia pzez WykonawcóW WarunkóW udziału W postępowaniu o Udzielenie zamóWienia'
kierowanie zapytań W kwestii treści złożonychofeń' badanie i ocena ofeń oraz spoządzenie
protokołu'
4. Pzedłożenie Kierownikowi Jednostki propozycji dotyczących Wykluczenia Wykonawcy, odlzucenia
ofeńy oraz wyboru ofeńy najkolzystniejszej'
5. Pęesyłanie' po zatwierdzeniu pEez Kierownika Jednostki, WnioskóW' ogłoszeń' informacji i
odpowiedzi oraz innych dokumentóW plzygotowanych przez Komjsję;
6. Powiadomienie uczestnikóW postępowania o jego Wynikach.
7. Dokonanie Wyboru nowego Wykonawcy, gdy ten' którego ofeńa została Wybrana pŻedstawił
nieprawdz,we dane' uchyla się od zawarcia umowy'
8. Komjsja kończy swoją działa|nośćw dniu podpisania umowy z Wykonawcą zamówienia'

s5.

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

s 6.'

Do zadań Przewodniczącego Komisji W szczególności należyI

1' Ustalenie uprawnień i kompetencji do działania Komisji' szczególnie W zakresie:

podpis}4^iania

korespondencji i Wniosków związanych z prowadzonym postępowaniem, a będących w zakresie prac
Komisji,
2' Zwołanie pierwszego spotkania Komisji'
3' PzewodnicŻenie obradom'
4' Wyznaczeni9 terminóW posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie'
5' odebranie oświadczeń członków komisji o zaistnieniU lub braku istnienia ustawowych okoliczności
uniemożliwiających im wykonywanie czynnościzwiązanych
postępowaniem o zamówienie
publiczne.
6. Podział pomiędzy członkóW komisji prac podejmowanych W trybie loboczym,
7 ' w Gże Wystąpjenia Wątpliwości meMorycznych związanych z oceną badanych ofeń Występuje
z wnioskiem do Kierownika Jednostki o zasilenie składu Komisji o Właściwychdla przedmioiu
zamóWienia / sprawy specjalistów' ŻeczoznaWcóW lub konsultantóW'
8' o Wniesieniu protesiu PŻewodniczący niezwłocznie informuje Kierownika Jednostki oraz zwołuje
nadzwyczajne posiedzenie Komisji.
9' Wszystkie osoby biorące udział W postępowaniu w imieniu zamawiającego zobowiązane są
udzie|ió Wyjaśnień, niezbędnych dla opracowania stanowiska Komisji W splawie rozstlzygnięcia
Protestu.
'10. Protest' Wraz z stanowiskjem Komisji, Przewodniczący plzekazqe do rozpatrzenia Kierownika
Jednostki.

z

s7.

Do zadań członka KomisjiW szczególności należy:

1' czynny udział W pracach Komisji,
2' Rzetelne i bezstronne Wykon}Ąr'r'anie powieŻonych zadań,

3'

zlożenie oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności
uniemożliwiających Wykonywanie czynnościzwiązanych z postępowaniem o zamóWienie pubJiczne

składanych na podstawie ustawy prawo zamóWień publicznych,
Prawidłowe prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego
W zakresie pEekazanym członkowi,
5' W zakresie powiezonych zadań, każdy członek ponosi odpowiedzialnośó - W zakresie, w jakim
powierzono mu wykonanie zadania.

4.

s8.

Do zadań sekretarza Komisjiw szczególności należy:

1' Zapoznanie członkóW Komisji z dokumentacją przedmiotowego zamóWienia publicznego,

Udostępnienie na potrzeby prac Komjsji aktualnych obowjązujących przepisóW z zakresu
przedmiotu zamóWienia' z zaklesu Prawa ZamóWień Publicznych, wraz z rozpolządzeniami

2.

wrykonawczymi,

3'

z

zapewnienie bezpieczeństwa przechowania i nienaruszalności ofeń oraz dokumentacji
prowadzonych czynności pzed jak i W okresach międŻy spotkaniami Komisji pŻed osobami

nieuprawnionymi,

4' Bieżące protokołowanie oraz opieka nad protokołem, ofeńami olaz Wszelkimi innymi dokumentami
związanymi z postępowaniem, w trakcie jego trwania,
5. Plz yjmowanie i fejestrowanie korespondenąi zvriązanq z prouladzoną 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:

1' złożenieośWiadczeń o zaistnieniu lub braku istnienia Usiawowych okolicznościuniemożl'Wiających

im Wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamóWienie publiczne,

2' Nieujawnianie żadnych informacji związanych z pracami Komisji'

s 10.'

Tryb pracy Komisji

1' odwołanie członka Komisji w toku postępowania o udzielenje zamóWienia publicznego może

nastąpić Wyłącznie z pŻyczyn określonych W ustawie Prawo zamówień Publicznych'

2. PŻewodniczący Komisji wnioskuje do Kierownika Jednostki o odwołanie członka Komisji

w pz ypadku;

a) Wyłączenia się członka Komisji z jej prac'

b) nieusprawiedliwionej njeobecności członka Komisji na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisjii
c) naruszenia pzez członka Komisji obowiązków;
d) zaistnienia innej

pŻeszkody uniemożliwiającej jego udział W pracach Komisji;

e) gdy członek Komisji przestał być pracownikiem Zamawiający.

1'

s 11.

Komisja pracuje na podstawie planu pracy, pŻedstawionego plzez PŻewodniczącego na

pjerwszym posiedzeniu Komisji.
2' Plan pracy obejmuje terminaz czynnościi poszczególnych etapów postępowania o udzielenie
zamóWienia publicznego' harmonoglam posiedzeń oraz podział pracy pomiędzy członkóW Komisji'
3' Miejsce i termin posiedzenia Komisji Wyznacza PŻewodniczący.
Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu' głosowania lub na podstawie sumy
indywiduaInych ocen członkóW Komisji'
5' Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze Względu na równą liczbę głosóW,
rozstlzyga głos PŻewodn|czącego.

4'

s t2.

Protokół postępowania o zamówienie publiczne
1' Protokół z postępowania o zamóWienie pub|iczne, sporządza sekretarz Komisji'
2' członkowie Komisji zobowiązani są do jego podpisania'
3' Brak podpisu któregokolwiek z członkóW Komisji powinien zostaó wyjaśniony W załączonej do
protokołu notatce podpisanej pzez sekretarza Komisji'
4' Jeżeli powodem braku podpisu są zastŻeżenia, co do prawidłowościpostępowania, do protokołu
należy załączyó pisemne zastŻeżenia członka Komisji'
5' Przewodniczący pŻedkłada protokół postępowania o zamówienie publiczne Kierownikowi
Jednostki do zatwierdzenia.

z

s 13.

Wybór ofeńy
1' Komisja proponuje Wybór najkolzystniejszej ofeńy na podstawie kr}łerióW opisanych w Spec}'fikacji'
Wrybór najkozystniejszej ofeńy dokonanej pŻez członkóW Komisji następuje na podstawie
indywidualnej oceny ofeń,
- każdy z członków Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny,
_ pŻy zastosowaniu kMeriów opisanych Wzorami matematycznymi spoządza się zbiorcze
zestawjenie oceny ofeń, z dokładnościądodwóch miejsc po pzecinkU'
W plzypadku zaisinienia okoliczności unieważnienie postępowania Komisja Występuje
z Wnioskiem do Kierownika Jednostki zawierającym pisemne uzasadnienie Wskazaniem na
podstawy prawne oraz faktyczne okoliczności, które spowodowały koniecznośó unieważnienia
postępowania'

-

2'

o

z

s 14.
Do udzielania Wyjaśnień i informowania o pracach Komisji Przetargowej uprawnieni są jedynie
Przewodniczący Komisji' Sekreta.z Komisji lub osoba upoważniona przez PŻewodniczącego.

Kielownik Jednostki stwierdza niewaźnośe
poalęt"l naruszeniem pfawa'
' uniewaznioną czynnośó' podjętą
polecenie Kjerownika Jednostki' "'fl,]osg"i
Komisja powtaŻa
z naruszeniem prawa.
'1.

2' Na

s 16.

Po zakończeniu postępowania sekretaŻ Komisji całośćdokumentacji związanej z postępowaniem
o zamówienie publiczne archiwizuje a następnie pŻekazuje Pzewodniczącemu Komisji'

s 17.

Wzakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Komisję obowiązują
1. PŻepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamóWień publicznych ((tekst jedn' Dz'U'
z 2010 roku Nr 113 poz. 759)
2. Decyzje Kierownika Jednostki.

s 18.
RegUlamin Pracy Komisji Przetargowej obowiązuje z dniem zatwierdzenia

podpN4(ićtó]fvnlkd4Jed''o8{k/

Młynary, dnia 28ljpca 2010 roku

