Zllflądzenie
Nr2!2021
Burmi~trl.a ,\liasID i Gmin~' Pacanów
zdnia08.0l.2fl21
r.

w sprD",ie powolania Komisji rnetar~owcj
w II)'bie przetargu
••Odbieranie
2021r .••.••

i transport

do rOl.strl~'gnięda prLetargu prowadzonego
Dieogranic7.one~o na:

odpadów komunaln~'ch

l.ehran)'ch

l.

terenu gminy Pacanów w

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 u'tawy l. dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. POl.. 1843 l. póż. nn.) zanądzam co następuje:

Powołuj~ komisję przetargow,! w oa,t;:l'ującym skladzic:
l.
,

Piotr Wojciechowski - przewodmczący komi'jl
Grzegon SZ)'1naszek ~ czlonek komisji
3. Ewelina Czech - członek komisji

Zatwierdzam regulamin działania komisji przetargowej stanowiący I.alącznik do niniejszego
Zarz¥ilema.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj<;eia.
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REGUI,,\:\lI:"i DZIALA.~IA KOMISJI PR7.ET ARGOWEJ

••Odbieranie i transport odpadów komunaln)'cb zebranych z terenu gmin~'
Pacanów w 2020r,'''
Tryb po;lępowania _ p"elarg ";,,,gmnic,",,,y, wart"", snlcunkOW. powytej Iewot "krcil,,"ych rozporządzeniem !'rt:ze",
Rady ),ji,,;,!rÓw na podstawie .n, II u't. ~ u,law)' Prawo Zomówień l-'ublicz"ych (tekst jednolity: D". U. z 2019 r. po •.
1~43zp6ż. llIl.n

*2-

Komi'j' P=("r~"wa mo'. "b,"d~waC. gdy jest "h<xna, co najmniej poło""" jej _,Lladu "",bowcgu.
czlo"kM,;e wstali z.wiadomie,,; " p",icda"rtiu prLynajmniej z jed"rK!ni"",)m wyprLcd"",,;..-m,

~,
3,

"

Kumi,j. prlygow,",uje i p",'pmww.a p"",pow8J1ie prLCIIlIg""e,
Kom"ja dokonuje lll",,,,cia "fert w terminie; miej,eu okre'I""ym w .pccyf,bcji
Pracami Komi'ji Prze'argowej kicrujo jej przewodniczący,

.

a w-"'yscy

iSlolnych w"ru"ków •• mówieni,.

,

P"ew(>dnic''lCa Komi,ji Przotargo,,'ej, w ..,,,,egol"";ci:
I
pnewodnieL)' obradom Kom ••ji Przetargowej.
~ organizuje obrad)' Kom ••ji Przetargowej,
3 in,auujc e,lonków Komi,ji Przetargowoj o u",wowyoh wyro.g.ni.eh u<!z,e1'"IUalamówie;, pubii,,:rnych.
-ł. zwoluje l.brania Komisji Przet.,.gowej. inicja'ywy wł •.,nej. Wójta lub czlonko Komi>ji Przetargowej.
5. nad"""'Je praco Sekretarza Komi,ji,
6, wnio,kujo o ąod\: na kOr~',I,nie • opinii biegły~h (oh!",rtów)

l.
l.

"

Sekreta •• wybi".any jest 'po;ród członkó"" Komi1'ji 1"r7"largow"j.
Sekret."
Komisji Przet.,.gowej w ,"c.cgólności
wykonuje o,~'nn",k,
PI7e!3fgowej,

ob,lugow(>-biufOwc

na

m,,,,

Kom"ji

~ 6,

W przypadku. gdy P174'wot!nicr.ąey łub ,ekreta" Koml<ji rr~tar80wej nie moga peloie ,w"".h funkcji, Komisja wybie ••
na czas okr"iony lub dn ,.ako;,e,,,,,ia p'''l<1'''w'ania edonków, klórzy będą p<loit t~ funkcje

p.
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3.

J,

5.

C,ł""kowie Komi'ji mu,UI p"esll"lel'-"ć w t11lkcie wykonyw.nia ,wych czynnos<i w,,-<ystkkh obowi.1Uj~cych
p17-epi>ówP""W" a w ",,,,.egółn,,,ci obowialUjacej U>lawy Prawo ,,,,mowicń publiernych (I'ZI'),
C,łonkowi~ Komi>ji nic mogą. be, zgody przewodniczącego. uj.",ni.t Jadnyeh inflmnacji lWlązanych z p11lcami
Komi,ji. w ''''egolnoki
z przebiegiem bad""ia. oceny i poro",nania Ilo'ci z/M.onyeb "fert.
le,-.li w .wupku , praca Komi,ji jej czlonek otrzymuje pol"""ie. któ'e w jego pr.ekonaniu je>' niozgoon. Z
prawem, godzi w intere, ZlIm"wi"j~cego lub inleres publiczny powinien pl7c<t.wić ,woje 'rostrzeloo;"
p"-ewooni •• ",,emu.
Czlonkowie komisji maja prawo wglądu d" w><1.y.'lkichdokumentów zwi,zanych z procą Komi,ji. w 'ym do oCert,
za/oczników, wyja;ni.ó ,lo.','nych pr7.c, o[e,,--nlow. opinii bicgly<h.
Czlonkowie komisji 'ą odpowiedzialni 7.aprzeprowad.en"
zgodne z prawem pos!\1'Owani. p17etorgowcg", 'mlZ za
ptud'lawienie
Kierou.",ikowi Zamawi'j",,"go najkorzy'h\iej><cj oCerty,

p.
Przewooruezaey Komi,ji przed,m""iaj"" jej ,klad informuje o
ru,l,powaniu klórego dotyczy po,i<'<!zenie,
mi~jscu i ,ermin;e ,,£lo=ia
po',,",lX''''.nia.
miejscu i terminie skladani. ofen,
h".hie ofert. k~,rc wplynęly" wyzna~zonym lennin;e "ra, srwierd7. nienam"aln",",
kwocie jaką l.amawiajacy zamierza przeznaczyć na ,fUlansowanie zamowienia

kllpert lawie11l,i'lCychoferty.

•

••

Pr7.cwu.Jnic,¥y otwiera oferty, podaj~c do oon{)lOWnnia w pn'I"~,,lc l\IlLW~i adres wykonawcy, cc"" ofeny, oraz
informacje du!ycząc~ term;,,~ wykononia Z<l",~wieni•. okrc'Ol b'warancji i WBIUnkÓ'"płatnośd W przypadku. gdy "I one
Icrytcriami ocmy ofort. Prlyja,uje na piśmie o;w-i3dc,en;a .g!""'''M PI7<Z "fcrcnt6w

L
2.

* 10

Korni"Ja nic utwiera ofert. \;:,6", wply""')' po l<"rminie ,kjada"ia "fen wyznaczonym w specyfIkaeji istotnych
wonmkilw ,amów;c-ni. (SI "'''Z)
Dreny le "" ''''Tacanc '&t<:n\om bel. olwierania po upływie terminu pn<widzi'rl<go n. wll,,,,,irnic prute'lu.

Pu~woon.iczacy d,;ękuje ,.• prrybycio "feren'"m

Cdonkow;c

*

\l,

i T.am}'XanęSć jawną Konu'.i' Pl'2elargowej,

Korni.ji Prletargowej <kladaja o;wi.dczeni.,

~ 12,
wynikające 7 .n, 17 u.tawy Prawo zamówień publicznycb.

~ l3
Korni,ja Pru13rgow. sprawdza. czy oferty 'I"'!ni'ją
warunków ",mówienia (51",'Z).

wymogI forrn"ln~ zgodnie L. ""pi"'mi

'pecyfikacji

isrolnyoh

~ 14,
Komi;ja P"'<!llfgow. ol=śla, klM'Y ,oferemów podiegają wykluczeniu,
P","wowani. n. pOOs,"wi. Ust.wy P",wo
zam"wicń pubhcznych. Ota, okrdla, kló," , ofen podlegają CKlr.mocniuzgoonic l zapi>llIl1;,"jle UStal'.')'.

~ l S.
Komi,;j. P",,,,,rgowa "P",wd" czy w "fenach ni. wy,tępuj~ ",",l)'W;". omyłl<.ipi"""kie
poprawia i "ie,wl""mie uwiadami. " tym oferenlów.
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i mchunkowe ewentu.lnic je

~ 16.
Komisj. P",elargow. dokonuje oceny llu2<m)'eh. nic"Odrzuconych of~n 19oonie Z kryt.riami opi",nymi w SIWZ.
Komi;j. ""ka",je ofert, "'jkoł7Y'lniej"4
'JX",.adzaj~c prolokół. po""",,,,.ni.,
który ""stępnie przedstawia do
7,alWierdlenia Wójrow; Gmin)'
W ",ku dokonywania oceny ,ł",onych ofon Knmi;ja mole ządać <Xl"fc-renI6w ,ł"żeni. ""yjaśnie;' <!oty"'lCych
treiei ,Io;on)'"h prze, nich oten,

W=lki~ inform.cje uzysk.""
są objętet.jemnioą słutbowa.

P""'

~ 17.
c,\(mków Komisji Pl7ctargowcj pOOcZllSpracy w Komisji lub n. ,lecenie Komi;ji

*

l~
Pr.ce Komisji P17J'Ql: owoj 7.atwicrilla Ilurrni'<lrl Mi•.,," i Gmin)' Pacanów.

/

Regul.min Korni,ji P .etargowej zatwierillam:
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Podpisy c,lonków komisji;

,

.. \2. v~\' \~J..,.

L Pt"2ewoomcZ'lcy KOm")I
2. CzlonekKomisji
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3. CzlonckKomisji
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