
Z a r z ^ d z e n ie Nr$'.?./2016 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 29.07.2016r. 

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

Remont drogi gminnej nr 361040T Kqpa Lubawska od km 0+000 do 0+490 

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 

Powotuj? komisj? przetargowa w nast^puj^cym skladzie: 

1. Grzegorz Chrab^szcz - przewodnicz^cy komisj i 
2. Piotr Wojciechowski- czlonek komisji 
3. Krystian Zak - cztonek komisji 
4. Stawomir Wozniak - czlonek komisji 
5. Dariusz Biach - czlonek komisj i 

§ 2 

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

§3 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 
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Zatqcznik do Zarz^dzen ia N ri;*2016 Woj ta Gminv Pacanow 
z dnia 29.07.2016r. 

REGULAMIN DZIALANIA KOMISJI P R Z E T A R G O W E J 

Remont drogi gminnej nr 361040T K^pa Lubawska od km 0+000 do 0+490 

Tryb post^powania - przetarg nieograniczony, wartosc szacunkowa ponizej o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych rozporz^dzeniem 
Prezesa Rady Ministrow na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamowieii Publicznych 

§ 1-
Regulamin normuje dziatanie Komisji Przetargowej. 

§ 2 . 
Komisja Przetargowa moze obradowac, gdy jest obecna, co najmniej polowa jej skladu osobowego, a wszyscy 
cztonkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. 

§3. 
1. Komisja dokonuje otwarcia ofert w terminie i miejscu okreslonym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. 
2. Pracami Komisji Przetargowej kieruje jej przewodnicz^cy. 

§4. 
Przewodniczacy Komisji Przetargowej, w szczegolnosci: 
1. przewodniczy obradom Komisji Przetargowej, 
2. organizuje obrady Komisji Przetargowej, 
3. instruuje cztonkow Komisji Przetargowej o ustawowych wymaganiach udzielenia zamowien publicznych, 
4. zwoluje zebrania Komisji Przetargowej z inicjatywy wlasnej, Wojta lub czlonka Komisji Przetargowej, 
5. nadzoruje prac^ Sekretarza Komisji. 
6. wnioskuje o zgod? na korzystanie z opinii bieglych (ekspertow). 

§ 5 . 
1. Sekretarz wybierany jest sposrod cztonkow Komisji Przetargowej. 
2. Sekretarz Komisji Przetargowej w szczegolnosci wykonuje czynnosci obslugowo-biurowe na rzecz Komisji 

Przetargowej. 

§6. 
W przypadku, gdy Przewodniczacy lub sekretarz Komisji Przetargowej nie mog^ pehiic swoich flinkcji, Komisja 
wybiera na czas okreslony lub do zakoriczenia post^powania cztonkow, ktorzy b?d^ pehiic te funkcje. 

§ 7 . 
1. Cztonkowie Komisji musz^ przestrzegac w trakcie wykonywania swych czynnosci wszystkich obowi^zuj^cych 

przepisow prawa, a w szczegolnosci obowi^zuj^cej ustawy Prawo zamowien publicznych (PZP). 
2. Cztonkowie Komisji nie mog^, bez zgody przewodnicz^cego, ujawniac zadnych informacji zwiazanych z pracami 

Komisji, w szczegolnosci z przebiegiem badania, oceny i porownania tresci ztozonych ofert. 
3. Jezeli w zwi^zku z praca Komisji jej czlonek otrzymuje polecenie, ktore w jego przekonaniu jest niezgodne z 

prawem, godzi w interes zamawiaj^cego lub interes publiczny powinien przestawic swoje spostrzezenia 
przewodniczacemu. 

4. Cztonkowie komisji maj^ prawo wgl^du do wszystkich dokumentow zwiazanych z prac^ Komisji, w tym do ofert, 
zat^cznikow, wyjasnieh ztozonych przez oferentow, opinii biegtych. 

5. Cztonkowie komisji ŝ  odpowiedzialni za przeprowadzenie zgodne z prawem post^powania przetargowego, oraz 
za przedstawienie Kierownikowi Zamawiaj^cego najkorzystniejszej oferty. 

§ 8 . 
Przewodniczacy Komisji przedstawiaj^c jej sklad informuje o: 

post^powaniu ktorego dotyczy posiedzenie, 
miejscu i terminie ogtoszenia post^powania, 
miejscu i terminie sktadania ofert, 
liczbie ofert, ktore wptyn^ty w wyznaczonym terminie oraz stwierdza nienaruszalnosc kopert zawieraj^cych oferty, 

- kwocie jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia 
§ 9 . 

Przewodniczacy otwiera oferty, podaj^c do odnotowania w protokole nazw^ i adres wykonawcy, cen^ oferty, oraz 
informacje dotyczace terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci w przypadku, gdy ŝ  one 
kryteriami oceny ofert. Przyjmuje na pismie oswiadczenia zgtaszane przez oferentow. 
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§ 10 
1. Komisja nie otwiera ofert, i^tore wptyn^iy po terminie sktadania ofert wyznaczonym w specyfikacji istotnych 

warunkow zamowienia (SIWZ). 
2. Oferty te zwracane oferentom bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

§ 11-
Przewodniczacy dzi^kuje za przybycie oferentom i zamyka cz?sc jawn^ Komisji Przetargowej. 

§ 12. 
Cztonkowie Komisji Przetargowej sktadaj^ oswiadczenia, wynikaj^ce z art. 17 ustawy Prawo zamowien publicznych. 

§ 1 3 . 
Komisja Przetargowa sprawdza, czy oferty spetniaj^ wymogi formalne zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia (SIWZ). 

§ 14. 
Komisja Przetargowa okresla, ktorzy z oferentow podlegaj^ wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamowieii publicznych, oraz okresla, ktore z ofert podlegaj^ odrzuceniu zgodnie z zapisami art.89 ust. 1 
tejze ustawy. 

§ 1 5 . 
Komisja Przetargowa sprawdza czy w ofertach nie wyst^puj^ oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe ewentualnie je 
poprawia i niezwlocznie zawiadamia o tym oferentow. 

§ 16. 
1. Komisja Przetargowa dokonuje oceny ztozonych, nieodrzuconych ofert zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ. 
2. Komisja wskazuje ofert? najkorzystniejsz^ (lub wnioskuje o uniewaznienie post?powania) sporzadzaj^c protokot z 

post^powania, ktory nast^pnie przedstawia do zatwierdzenia Wojtowi Gminy. 
3. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Komisja moze z^dac od oferentow ztozenia wyjasnien dotycz^cych 

tresci ztozonych przez nich ofert. 

§17 . 
Wszelkie informacje uzyskane przez cztonkow Komisji Przetargowej podczas pracy w Komisji lub na zlecenie Komisji 
ŝ  obj?te tajemnic^ stuzbow^. 

§18 
W przypadkach wniesienia protestu lub odwotania Komisja Przetargowa prowadzi dalsze postepowanie na zasadach 
okreslonych dziaie V I ustawy PZP. 

Prace Komisji Przetargowsj'^at^ierdza Wojt Gminy. 

Regulamin Komisji Przetargowej zatwierdzam: 

/ O J T GMINY 

§ 19. 

Podpisy cztonkow komisji: 

7. Przewodniczqcy Komisji... 
2. Czlonek Komisji 
3. Czlonek Komisji • 
4. Czlonek Komisji ^/AM. 
5. Czlonek Komisji 


