
Z a r z ^ d z e n i e Nr 79/2017 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 30.06.2017r. 

w sprawie powolania Komisji Przetargowej do rozstrzygniecia przetargu prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do 
km 2+152 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien 
^ Publicznych (tj. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pozniejszymi zmianami ) zarz^dzam co 

nast^puje: 

§ 1 

Powoiuj^ komisji przetargow^ w nast^puj^cym sktadzie: 

1. Grzegorz Chrab^szcz - przewodnicz^cy komisji 
2. Krystian Zak - cztonek komisji 
3. Slawomir Wozniak - cztonek komisji 
4. DariuszBlach-cztonek komisji 

§2 , 

Zatwierdzam regulamin dziatania komisji przetargowej stanowiacy zat^cznik do niniejszego 
zarz^dzenia. 

§ 3 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



Zalq^cznik do Zarz^dzenia Nr 79/2017 Wojta Gminy Pacanow 
zdnia30.06.2017r.. 

•i 

R E G U L A M I N D Z I A L A N I A K O M I S J I P R Z E T A R G O W E J 
dla zadania: 

Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do 
km 2+152 
Tryb post^powania - przetarg nieograniczony, wartosc szacunkowa ponizej kwot okreslonych 
rozporz^dzeniem Prezesa Rady Ministrow na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw}- Prawo Zamowien 
PubUcznvch 

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 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.) do rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na: Remont drogi 
gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do km 2+152 

§ 2 
1. Komisja rozpoczyna dziaialnosc z dniem powoiania. 
2. Czlonkowie komisji wykonuj^ powierzone im czynnosci w sposob bezstronny, rzetelny i 

obiektywny, kieruj^c si^ wyl^cznie przepisami prawa oraz swoj^ wiedzq, i doswiadczeniem. 
3. Czlonkowie komisji zobowi^zani ŝ  do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odr^bnych 

przepisow oraz do przestrzegania szczegolowych wymagan i zasad dotyczq,cych ochrony informacji 
niejawnych okreslonych w odr^bnych przepisach. 

4. Pracami komisji kieruje przewodnicz^cy komisji. 
5. Czlonkowie komisji dokonuj^ przyj^cia swoich obowi^zkow poprzez zlozenie oswiadczenia. 
6. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 5, zawiera takze zobowi^zanie do zachowania poufnosci, 

bezstronnosci, rzetelnosci i obiekt}'wizmu w pracach komisji. 
7. Oswiadczenia czlonkow komisji stanowi^ integraln^ cz^sc dokumentacji post^powania 
8. Komisja Przetargowa moze obradowac, gdy jest obecna, co najmniej potowa jej skladu 

osobowego, a wszyscy czlonkowie zostaU zawiadomieni o posiedzeniu. 
9. W przypadku obecnosci mniej niz potowy czlonkow komisji jej przewodnicz^cy odracza 

posiedzenie i w\-znacza nowy termin. 
10. Cztonek komisji nie zgadzajq.cy siq z przyj^tym rozstrzygni^ciem komisji obowiq,zany jest do 

przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska (zdanie odr^bne), ktore dot^cza si^ do 
protokotu posiedzenia (jesli zostal sporz^dzony). 

11. Czlonkowie komisji, ktorzy nie braU udziatu w posiedzeniu komisji, potwierdzajji pisemnie 
zapoznanie si? z ustaleniami komisji. Postanowienie ust. 6 stosuje si? odpowiednio. 

§ 3 
1. Czlonkowie komisji na podstawie art. 17 ust. 2 skladajq, pisemne oswiadczenie o braku lub 

istnieniu okoHcznosci, o ktor^xh mowa w art. 17 ust. 1 ustawy i przekazuj^ je przewodnicz^cemu 
komisji. 

2. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, czlonkowie komisji skladaj^ niezwlocznie po zakonczeniu 
sesji otwarcia ofert, chyba ze okoUcznosci uzasadniaj^ce zlozenie tego oswiadczenia ujawniq, si? na 
wczesniejszym etapie post?powania o udzielenie zamowienia pubUcznego. 
W przypadku zmiany w zakresie istnienia okoUcznosci, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, 
cztonek komisji obowi^zany jest do ponownego zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 1. 

3. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego post?powania okoHcznosci wymienionych 
w art. 17 ust. 1 ustawy, cztonek komisji obowi^zany jest niezwlocznie wyt^czyc si? z udziatu 
w post?powaniu o udzielenie zamowienia pubUcznego, powiadamiaJ£(,c o tym na pismie 
przewodnicz^cego komisji oraz kierownika zamawiajq.cego, a w przypadku przewodnicz^cego 
komisji - kierownika zamawiaj^cego. 

4. W razie uzasadnionego podejrzenia, ze pomi?dzy cztonkami komisji, a wykonawcami zachodzi 
relacja okreslona w art. 17 ust.l pkt. 2-4, czlonkowie komisji s^. zobowi^zani do zlozenia 



kierownikowi zamawiaj^cego lub osobie, ktorej kierownik zamawiaj^cego powierzyl czynnosci w 
post?powaniu oswiadczenia, o ktor^-m mowa w art. 17 ust. 2a. 

5. Czynnosci w post?powaniu o udzielenie zamowienia pubHcznego podj?te przez osob? podlegajq,c^ 
wyi^czeniu po powzi?ciu przez ni^ wiadomosci o okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 
ustaw)', powtarza si?, z w\j^tkiem otwarcia ofert oraz innych czynnosci faktycznych nie 
wph-vvaj^cych na w)Tiik post?powania. 

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

, . . § ^ . 

1. Komisja moze wnioskowac do kierownika jednostki zamawiaj^cej o powolanie bieglego do 
wykonania okreslonych w toku jej prac czynnosci, jezeU do ich wykonania wymagane jest 
posiadanie wiadomosci specjalnych. 

2. Wniosek powinien zawierac okreslenie przedmiotu opinii, termin jej sporz^dzenia oraz szacowane 
koszty wynagrodzenia bieglego, a takze — o ile jest to mozHwe — wskazanie kandydatur\ bieglego. 

3. BiegU przedstawiaj^ swoje opinie na pismie, a na zadanie komisji mog^ uczestniczyc w jej pracach z 
glosem doradczym. 

4. Postanowienia § 3 stosuje si? odpowiednio do bieglych. 

§ 5 
I . W zakresie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamowienia pubUcznego komisja wykonuje 
w szczegolnosci nast?puj^ce czynnosci: 
1. dokonuje otwarcia ofert; 
2. dokonuje badania i oceny ofert, wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, 
3. wnioskuje do kierownika jednostki zamawiaj^cej o zatwierdzenie wezwania w\konawc6w do 

uzupelnienia lub w)jasnienia dokumentow w^maganych od wykonawcow lub do wyjasnienia tresci 
oferty; 

4. wnioskuje do kierownika jednostki zamawiaj^cej o wykluczenie wykonawcow w prz^-padkach 
przewidzianych ustawq; 

5. wnioskuje do kierownika jednostki zamawiajq_cej o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych 
ustawy 

6. przygotowuje propozycj? wyboru oferty najkorzystniejszej b^dz wnioskuje do kierownika jednostki 
zamawiaj^cej o uniewaznienie post?powania; 

7. dokonuje analizy wniesionych srodkow ochrony prawnej oraz przedstawia kierownikowi 
zamawiaj^cego rekomendacj? dotycz^c^ odpowiedzi na odwolanie albo odpowiedzi na informacj? 
o podi?tej niezgodnie z przepisami czynnosci lub zaniechaniu czynnosci; 

8. przedstawia do kierownika jednostki zamawiaj^cej propozycje w zakresie wnioskowania do 
wykonawcow o przedluzenie terminu zwi^zania oferty 

9. przygotowxije projekt informacji do wykonawcow o zawieszeniu biegu terminu zwi^zania oferty 
10. zamieszcza ogloszenie o udzieleniu zamowienia w Biuletynie Zamowien Publicznych, 
11. Podczas sesji otwarcia ofert komisja wykonuje w szczegokiosci nast?puj^ce czynnosci: 
1. bezposrednio przed otwarciem ofert podaje kwot?, jakq̂  zamawdajq,cy zamierza przeznaczyc na 

sfinansowanie zamowienia, 
2. sprawdza, czy ofert}' nie zostaly uszkodzone lub otwarte; 
3. sprawdza termin zlozenia ofert (dat? i godzin?); 
4. otwiera ofert}', ktore zostaly zlozone w terminie; 
5. odczytuje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze sprawdza, czy ofert}' spelniaj^ w?}'mogi 

formalne zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) 
6. zwraca ofert}- zlozone po terminie, zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy. 
Czlonkowie komisji dokonuj^^ ind}'widualnej oceny ofert wyl^cznie na podstawie loyteriow oceny ofert 
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, po szczegolowym zapoznaniu si? z 
ofertami oraz opiniami bieglych QezeU byH powolani). 

§ 6 



Komisja Przetargowa okresla, ktorzy z oferentow podlegaj^ wv-kluczeniu z post^powania na podstawie 
art. 24 ustaw\ Prawo zamowien publicznych, oraz okresla, ktore z ofert podlegajs), odrzuceniu zgodnie z 
zapisami art.89 ust. 1 tejze ustawy. 

Komisja Przetargowa sprawdza czy w ofertach nie w)'st?puj^ oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe 
ewentualnie je poprawia i niezwlocznie zawiadamia o tym oferentow. 

§ 8 
Biorq ĉ udzial w pracach komisji czlonkowie komisji maj^ prawo w szczegolnosci do: 
1. dost?pu do wszystkich dokumentow zwiq.zanych z prac^ w komisji; 
2. uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji; 
3. zglaszania przewodnicz^cemu komisji w kazdym czasie uwag i problemow 

funkcjonowania komisji; 
4. wnioskowania o powolanie bieglego. 

§ 9 
I . Do obowi^zkow czlonka komisji nalezy w szczegolnosci: 
1. uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji; 
2. przygotow)-wanie propozycji w\'jasnien dot\'cz%cych specyfrkacji istotnych warunkow zamowienia; 
3. badanie i ocena ofert, wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, 
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 b^d^cego przewodnicz^cym ani sekretarzem komisji, nalezy w 
szczegolnosci: 
1. wykonywanie czynnosci powierzonych im zgodnie z § 8 ust. 1 1 2 regulaminu, w t\-m zadan 

wyznaczonych przez przewodnicz^cego komisji; 
2. niezwloczne informowanie przewodnicz^cego komisji o okolicznosciach, ktore uniemozliwiaj^ 

udzial w pracach komisji. 

§10 
Do obowi^zkow przewodnicz^cego komisji, poza obowi£(,zkami wskazanymi w § 8 regulaminu, nalezy 
w szczegolnosci: 
1. przywitanie oferentow i zamkni?cie cz?sci jawnej Komisji Przetargowej, 
2. organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminow posiedzen oraz zapewnienie sprawnego 

przebiegu wkonywanych zadaii, 
3. odebranie od czlonkow komisji pisemnych oswiadczeii w zakresie okreslonym w art. 17 ust. 1 

ustawy oraz oswiadczeii, o ktorych mowa w §2 ust. 5 regulaminu i wlq,czenie wskazanych 
oswiadczen do dokumentacji post?powania; 

4. wnioskowanie do kierownika jednostki zamawiajs^cej o odwolanie czlonka komisji, ktory nie zlozyl 
oswiadczenia o braku zaistnienia okoHcznosci, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustaw\ albo zlozyl 
oswiadczenie o zaistnieniu okoUcznosci, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo zlozyl 
nieprawdziwe oswiadczenie o braku zaistnienia okoUcznosci, 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 zamawiaj^cej o zawieszenie dziaiania 
komisji do czasu wyl^czenia czlonka komisji lub do czasu wyjasnienia sprawy; 

6. podzial prac przydzielanych czlonkom komisji; 
7. informowanie kierownika jednostki zamawiaj^cej o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych 

problemach zwi^zanych z pracami komisji; 
8. przedkladanie kierownikowi zamawiaj^cego projektow pism, w szczegolnosci w sprawie: 

wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz uniewaznienia 
post^powania; 

9. nadzorowanie prowadzenia dokumentacji post?powania przez sekretarza komisji; 
10. nadzorowanie dost?pu zainteresowanych wykonawcow do dokumentacji post?powania. 

dotycz^cych 



11. Przewodnicz^cy komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie 
odpowiednich dokumentow kierownikowi jednostki zamawiaj^cej, w)'konawcom, a takze za 
zamieszczenie ich w Biuletynie Zamowien Publicznych, na stronie internetowej i w siedzibie 
zamawiaj^cego, 

12. Przewodnicz^cy reprezentuje komisj? wobec osob trzecich. 

§ M 
Do obowiq.zk6w sekretarza komisji nalezy w szczegolnosci: 
1. udokumentowanie czynnosci komisji, w t\'m sporz^dzenie protokolu post^powania wraz z 

zal^czrdkami; 
2. sporzji^dzanie protokolow z posiedzen komisji; 
3. udzial w opracowywaniu tresci wnioskow, odpowiedzi i wyst^pieii zwi^zanych z prowadzonym 

post?powaniem; 
4. przestrzeganie zasady pisemnosci w zakresie okreslonym ustawy 
5. czuwanie nad prawidlowym wypelnianiem dokumentacji post?powania przez czlonkow komisji; 
6. odpowiadanie za dokumentacj? dotvcz^cq, prowadzonego postQpowania, przechowywanie ofert 

oraz wszelkich innych dokumentow zwi^zanvch z post?powaniem; 
7. przygotowanie dokumentacji post?powania w celu: 

a. udost^pnienia jej wykonawcom oraz bieglym; 
b. przekazania wlasciwym organom prowadz^cym post?powania wyjasniaj^ce lub kontrole; 
c. dokonania jej archiwizacji. 

4. 

§12 
Przewodnicz^cy komisji przekazuje kierownikowi jednostki zamawiaj^cego do zatwierdzenia 
pisemny protokol post?powania wraz z zal^cznikami. 
W przypadku zlozenia przez Wykonawc? w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania 
informacji o podj?tej przez zamawiaj^cego czynnosci niezgodnej z przepisami ustawy lub 
zaniechaniu przez niego czynnosci do ktorej jest zobowi^zany na podstawie ustawy i uznania 
przez Zamawiajq,cego zasadnosci przekazanej informacji komisja powtarza czynnosci albo 
dokonuje czynnosci zaniechanej informuj^c o tym Wykonawcow 
W przypadkach wniesienia odwolania Komisja Przetargowa prowadzi dalsze post?powanie na 
zasadach okreslonych dziale V I ustawy PZP. 
Komisja koiiczy dzialanie z chwil^ wykonania ostatniej czynnosci w post?powaniu o udzielenie 
zamowienia pubUcznego, co stanowi podstaw? do zatwierdzenia protokolu post?powania przez 
kierownika zamawiaj^cego. 

§13 
Prace Komisji Przetargowej zatwierdza Wojt Gminy Pacanow . 

Regulamin Komisji PrzetargQj^j zatwierdzam: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Podpisy czlonkow komisji: 

Przewodnicz^cy Komisji. 
Czlonek Komisji 
Czlonek Komisji 
Czlonek Komisji 


