
Z a r z q d z e n i e Nr 27/2018 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 05.03.2018r. 

w sprawie powolania Komisji Przetargowej do rozstrzygni^cia przetargu prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

Przebudowa drogi wewn^trznej w miejscowosci Komorow o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156 
Przebudowa drogi wewn^trznej w miejscowosci Karsy Male o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 
0+131 
Przebudowa drogi wewn^trznej w miejscowosci Slupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289 
Przebudowa drogi wewn^trznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowosci Slupia od km 0+000 do km 0+399 
Przebudowa drogi gminnej nr 361213TKomorow do Kobosa od km 0+000 do km 0+201 
Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Ksiqznice „Zakobylany"- Karsy Male do Kanalu od km 0+932 
do km 1+505 
Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Slupia Stadion od km 0+000 do km 0+165 
Przebudowa drogi gminnej nr 361033TKomorow kola dolow od km 0+000 do km 0+424 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien 
Publicznych (tj. Dz. U . z 2017r poz. 1579) zarz^dzam co nast^puje: 

Powoluj? komisja przetargow^ w nast^pujqcym skladzie: 

1. Grzegorz Chrab^szcz - przewodniczacy komisji 
2. KrystianZak-czlonek komisji 
3. Slawomir Wozniak - czlonek komisji 
4. Dariusz Btach - czlonek komisji 

Zatwierdzam regulamin dzialania komisji przetargowej stanowi^cy zal^cznik do niniejszego 
zarz^dzenia. 

§1 

§ 2 

§3 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



Zal^cznik do Zarz^dzenia Nr 27/2018 Wojta Gminy Pacanow 
zdnia05.03.2018r. 

R E G U L A M I N DZIALANIA KOMISJI P R Z E T A R G O W E J 
dla zadania: 

Przebudowa drogi wewn^trznej w miejscowosci Komorow o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156 
Przebudowa drogi wewn^trznej w miejscowosci Karsy Male o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131 
Przebudowa drogi wewn^trznej w miejscowosci Slupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289 
Przebudowa drogi wewn^trznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowosci Slupia od km 0+000 do km 0+399 
Przebudowa drogi gminnej nr 36I213T Komorow do Kobosa od km 0+000 do km 0+201 
Przebudowa drogi gminnej nr 36I079T Ksiqznice „Zakobylany"- Karsy Male do Kanalu od km 0+932 do km 
1+505 
Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Slupia Stadion od km 0+000 do km 0+165 
Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorow kolo dolow od km 0+000 do km 0+424 

Tryb postepowania - przetarg nieograniczony, wartosc szacunkowa ponizej kwot okreslonych rozporz^dzeniem Prezesa 
Rady Ministrow na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych 

§ 1 
Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej „reguiaminem", okresla tryb pracy komisji przetargowej powolanej 
na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2164 z pozn. zm.) do rozstrzygni?cia przetargu nieograniczonego na: 
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Komorow o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156 
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Karsy Male o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131 
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Slupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289 
Przebudowa drogi wewnetrznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowosci Slupia od km 0+000 do km 0+399 
Przebudowa drogi gminnej nr 361213T Komorow do Kobosa od km 0+000 do km 0+201 
Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Ksiqznice „Zakobylany"- Karsy Male do Kanalu od km 0+932 do km 1+505 
Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Slupia Stadion od km 0+000 do km 0+165 
Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorow kolo dolow od km 0+000 do km 0+424 

§ 2 
1. Komisja rozpoczyna dzialalnosc z dniem powolania. 
2. Cztonkowie komisji wykonuja powierzone im czynnosci w sposob bezstronny, rzetelny i obiektywny, kierujac sie 

wylacznie przepisami prawa oraz swoja wiedza i doswiadczeniem. 
3. Czlonkowie komisji zobowiazani sa do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrebnych przepisow oraz do 

przestrzegania szczegolowych wymagaii i zasad dotyczacych ochrony informacji niejawnych okreslonych w 
odrebnych przepisach. 

4. Pracami komisji kieruje przewodniczacy komisji. 
5. Czlonkowie komisji dokonuje przyjecia swoich obowi^zkow poprzez zlozenie oswiadczenia. 
6. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 5, zawiera takze zobowiazanie do zachowania poufttosci, bezstronnosci, 

rzetelnosci i obiektywizmu w pracach komisji. 
7. Oswiadczenia czlonkow komisji stanowia integraln^ czesc dokumentacji postepowania 
8. Komisja Przetargowa moze obradowac, gdy jest obecna, co najmniej potowa jej sktadu osobowego, a wszyscy 

czlonkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. 
9. W przypadku obecnosci mniej niz polowy czlonkow komisji jej przewodniczacy odracza posiedzenie i wyznacza 

nowy termin. 
10. Czlonek komisji nie zgadzajqcy sie z przyjetym rozstrzygnieciem komisji obowi^zany jest do przedstawienia 

pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska (zdanie odrebne), ktore dotacza sie do protokolu posiedzenia (jesli 
zostal sporzadzony). 

11. Cztonkowie komisji, ktorzy nie brali udzialu w posiedzeniu komisji, potwierdzaja pisemnie zapoznanie sie z 
ustaleniami komisji. Postanowienie ust. 6 stosuje si? odpowiednio. 

§^ 
1. Czlonkowie komisji na podstawie art. 17 ust. 2 skiadaja pisemne oswiadczenie o braku lub istnieniu okoiicznosci, 

0 ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy i przekazujaje przewodniczacemu komisji. 
2. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, czlonkowie komisji skiadaja niezwlocznie po zakonczeniu sesji otwarcia 

ofert, chyba ze okoiicznosci uzasadniajace zlozenie tego oswiadczenia ujawnia sie wczesniejszym etapie 
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. 
W przypadku zmiany w zakresie istnienia okoiicznosci, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, czlonek komisji 
obowiazany jest do ponownego zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 1. 

3. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postepowania okoiicznosci wymienionych 
w art. 17 ust. 1 ustawy, czlonek komisji obowiazany jest niezwlocznie wylaczyc sie z udzialu w postepowaniu o 
udzielenie zamowienia publicznego, powiadamiajac o tym na pismie przewodnicz^cego komisji oraz kierownika 
zamawiajacego, a w przypadku przewodniczacego komisji - kierownika zamawiajacego. 



4. W razie uzasadnionego podejrzenia, ze pomi?dzy cztonkami komisji. a wykonawcami zaciiodzi relacja okreslona 
w art. 17 ust.l pkt. 2-4, czlonkowie komisji sa zobowiazani do ztozenia kierownikowi zamawiajacego lub osobie, 
ktorej kierownik zamawiajacego powierzyl czynnosci w postepowaniu oswiadczenia. o ktorym mowa w art. 17 
ust. 2a. 

5. Czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego podjete przez osob? podlegajac^ wylaczeniu po 
powzieciu przez nia wiadomosci o okoiicznosciach, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, powtarza sie, z 
wyjatkiem otwarcia ofert oraz innych czynnosci faktycznych nie wplywajacych na wynik postepowania. 

6. Postanowienie ust. 4 stosuje sif odpowiednio w przypadku nie ztozenia przez czlonka komisji oswiadczenia lub 
zlozenia oswiadczenia nieprawdziwego. 

§ 4 
1. Komisja moze wnioskowac do kierownika jednostki zamawiajacej o powolanie bieglego do wykonania 

okreslonych w toku jej prac czynnosci, jezeli do ich wykonania wymagane jest posiadanie wiadomosci 
specjalnych. 

2. Wniosek powinien zawierac okreslenie przedmiotu opinii, termin jej sporzadzenia oraz szacowane koszty 
wynagrodzenia bieglego, a takze - o ile jest to mozliwe - wskazanie kandydatury bieglego. 

3. Biegli przedstawiaja swoje opinie na pismie, a na zadanie komisji moga uczestniczyc w jej pracach z glosem 
doradczym. 

4. Postanowienia § 3 stosuje sie odpowiednio do bieglych. 

§ 5 
I . W zakresie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego komisja wykonuje w szczegolnosci 
nastepujace czynnosci: 
1. dokonuje otwarcia ofert; 
2. dokonuje badania i oceny ofert, wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, 
3. wnioskuje do kierownika jednostki zamawiajacej o zatwierdzenie wezwania wykonawcow do uzupelnienia lub 

wyjasnienia dokumentow wymaganych od wykonawcow lub do wyjasnienia tresci oferty; 
4. wnioskuje do kierownika jednostki zamawiajacej o wykluczenie wykonawcow w przypadkach przewidzianych 

ustawy; 
5. wnioskuje do kierownika jednostki zamawiajacej o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawa; 
6. przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej badz wnioskuje do kierownika jednostki zamawiajacej 

0 uniewaznienie postepowania; 
7. dokonuje analizy wniesionych srodkow ochrony prawnej oraz przedstawia kierownikowi zamawiajacego 

rekomendacje dotycz^c^ odpowiedzi na odwolanie albo odpowiedzi na informacje o podjetej niezgodnie z 
przepisami czynnosci lub zaniechaniu czynnosci; 

8. przedstawia do kierownika jednostki zamawiajacej propozycje w zakresie wnioskowania do wykonawcow o 
przedluzenie terminu zwiazania oferty, 

9. przygotowuje projekt informacji do wykonawcow o zawieszeniu biegu terminu zwiazania oferty; 
10. zamieszcza ogloszenie o udzieleniu zamowienia w Biuletynie Zamowien Publicznych, 
11. Podczas sesji otwarcia ofert komisja wykonuje w szczegolnosci nastepujace czynnosci: 
1. bezposrednio przed otwarciem ofert podaje kwote, jak^ zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfmansowanie 

zamowienia, 
2. sprawdza, czy oferty nie zostaty uszkodzone lub otwarte; 
3. sprawdza termin zlozenia ofert (date i godzine); 
4. otwiera oferty, ktore zostaty zlozone w terminie; 
5. odczytuje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze sprawdza, czy oferty spelniaj^ wymogi formalne 

zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) 
6. zwraca oferty zlozone po terminie. zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy. 
Czlonkowie komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert wylacznie na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w 
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, po szczegotowym zapoznaniu sie z ofertami oraz opiniami bieglych 
(jezeli byli powolani). 

§ 6 
Komisja Przetargowa okresla, ktorzy z oferentow podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy 
Prawo zamowien publicznych, oraz okresla. ktore z ofert podlegaja odrzuceniu zgodnie z zapisami art.89 ust. 1 tejze 
ustawy. 

Komisja Przetargowa sprawdza czy w ofertach nie wystepuj^ oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe ewentualnie je 
poprawia i niezwlocznie zawiadamia o tym oferentow. 

§ 8 
Biorac udzial w pracach komisji czlonkowie komisji maja prawo w szczegolnosci do: 



1. dostepu do wszystkich dokumentow zwiazanych z praca w komisji; 
2. uczestniczenia we wszystkicii posiedzeniach i pracacli komisji; 
3. zglaszania przewodniczacemu komisji w kazdym czasie uwag i problemow dotyczacych funkcjonowania komisji; 
4. wnioskowania o powotanie bieglego. 

§ 9 
I . Do obowi^zkow czlonka komisji nalezy w szczegolnosci: 
1. uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji; 
2. przygotowywanie propozycji wyjasnieh dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow zamowienia; 
3. badanie i ocena ofert, wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, 
4. zlozenie oswiadczeii zgodnie z art. 17 ust. 2 i 2a w zakresie okreslonym w art. 17 ust. 1 ustawy oraz 

oswiadczenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 regulaminu. 
11. Do obowi^zkow czlonka komisji, nie bedacego przewodnicz^cym ani sekretarzem komisji, nalezy w szczegolnosci: 
1. wykonywanie czynnosci powierzonych im zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 regulaminu, w tym zadah wyznaczonych przez 

przewodniczacego komisji; 
2. niezwloczne informowanie przewodniczacego komisji o okoiicznosciach, ktore uniemozliwiaj^ udzial w pracach 

komisji. 

§ 1 0 
Do obowiazkow przewodniczacego komisji, poza obowi^zkami wskazanymi w § 8 regulaminu, nalezy 
w szczegolnosci: 
1. przywitanie oferentow i zamkniecie cz^sci jawnej Komisji Przetargowej, 
2. organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminow posiedzeii oraz zapewnienie sprawnego przebiegu 

wykonywanych zadan, 
3. odebranie od czlonkow komisji pisemnych oswiadczen w zakresie okreslonym w art. 17 ust. 1 ustawy oraz 

oswiadczeh, o ktorych mowa w §2 ust. 5 regulaminu i wl^czenie wskazanych oswiadczen do dokumentacji 
postepowania; 

4. wnioskowanie do kierownika jednostki zamawiajacej o odwolanie czlonka komisji, ktory nie zlozyl oswiadczenia 
o braku zaistnienia okoiicznosci, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo zlozyl oswiadczenie o zaistnieniu 
okoiicznosci, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo zlozyl nieprawdziwe oswiadczenie o braku zaistnienia 
okoiicznosci, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, a takze o odwolanie czlonka komisji z innych 
uzasadnionych powodow; 

5. w razie potrzeby wnioskowanie do kierownika jednostki zamawiajacej o zawieszenie dzialania komisji do czasu 
wylaczenia czlonka komisji lub do czasu wyjasnienia sprawy; 

6. podzial prac przydzielanych czlonkom komisji; 
7. informowanie kierownika jednostki zamawiajacej o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach 

zwiazanych z pracami komisji; 
8. przedktadanie kierownikowi zamawiajacego projektow pism, w szczegolnosci w sprawie: wykluczenia 

wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz uniewaznienia postepowania; 
9. nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postepowania przez sekretarza komisji; 
10. nadzorowanie dostepu zainteresowanych wykonawcow do dokumentacji postepowania. 
11. Przewodniczacy komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie odpowiednich dokumentow 

kierownikowi jednostki zamawiajacej, wykonawcom, a takze za zamieszczenie ich w Biuletynie Zamowien 
Publicznych, na stronie intemetowej i w siedzibie zamawiajacego, 

12. Przewodniczacy reprezentuje komisje wobec osob trzecich. 

§11 
Do obowiazkow sekretarza komisji nalezy w szczegolnosci: 
1. udokumentowanie czynnosci komisji, w tym sporzadzenie protokolu postepowania wraz z zal^cznikami; 
2. sporzadzanie protokolow z posiedzen komisji; 
3. udzial w opracowywaniu tresci wnioskow, odpowiedzi i wystapieii zwiazanych z prowadzonym postepowaniem; 
4. przestrzeganie zasady pisemnosci w zakresie okreslonym ustawy; 
5. czuwanie nad prawidlowym wypelnianiem dokumentacji postepowania przez czlonkow komisji; 
6. odpowiadanie za dokumentacje dotyczaca prowadzonego postepowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich 

innych dokumentow zwiazanych z postepowaniem; 
7. przygotowanie dokumentacji postepowania w celu: 

a. udostepnienia jej wykonawcom oraz bieglym; 
b. przekazania wlasciwym organom prowadz^cym postepowania wyjasniaj^ce lub kontrole; 
c. dokonaniajej archiwizacji. 

§ 1 2 
1. Przewodniczacy komisji przekazuje kierownikowi jednostki zamawiajacego do zatwierdzenia pisemny protokol 

postepowania wraz z zalacznikami. 
2. W przypadku zlozenia przez Wykonawce w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania informacji o 

podjetej przez zamawiajacego czynnosci niezgodnej z przepisami ustawy lub zaniechaniu przez niego czynnosci 



do ktorej jest zobowiazany na podstawie ustawy i uznania przez Zamawiajacego zasadnosci przekazanej 
informacji komisja powtarza czynnosci albo dokonuje czynnosci zaniechanej informujac o tym Wykonawcow 

3. W przypadkach wniesienia odwolania Komisja Przetargowa prowadzi dalsze post^powanie na zasadach 
okreslonych dziale VI ustawy PZP. 

4. Komisja koriczy dzialanie z chwila wykonania ostatniej czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia 
publicznego, co stanowi podstawe do zatwierdzenia protokolu postepowania przez kierownika zamawiajacego. 

§ 1 3 
5. Prace Komisji Przetargowej zatwierdza Wojt Gminy Pacanow . 

;etargowej zatwierdzam: 

1. 
2. 
J. 
4. 

Podpisy czlonkow komisji: 

Przewodniczacy Komisji. 
Czlonek Komisji 
Czlonek Komisji.... 
Czlonek Komisji.... 


