
ZARX.{DZENIE Nr 25109
W6jta Gminy Starcza
z dnia 12 maja2009

w sprawie powolania komisri przetergorej do przeprwadzenia postqpowari
o udzielenie zamriwief prrbliruych w gpinie Stercza w roku 2009

Na podstawie art- 19 ustauy z &ra 29 styenia 2004 roku Prawo
Zam6wiefi Publicznych fDzU.2A07r. Nr 223 paz.l655 zp6in. an./

7-art4dztm.,
co nastgpuje:

$ r
Powolad komisje stda do prrygocowania i przeprowadzenia postgpowari
o zam6wienia publiazne narok 2S9 w nastgpujqpym skladzie:

1) Przewodnicz4cy Komisji - Ilona Ciura
2) Sekretarz - Dawid Pijet
3) Czlonek - Krystyna Gtryb
4) Czlonek - Anna Kamit'rska

$ 2
Zobowi4za6 komisje do przrygotowywanb i przeprowadzania postgpowari
o udzielenie zam6wisfi pubhcaych agodnie z zasadami okredlonymi
w regulaminie dzialania wAr komisji stanowiqglrm zdiAcntk do niniejszego
zanqdzeria.

$ 3
Zarzqdzenie wchodzi w Lycie z dniem p@isania.



T,elaw����������������ik do zeirz4ilulnnia Nr 2 5109

Regulamin pracy komisii przctergowej

$ 1
1. Komisja przntargow1 ̂ Nana d"l"j -komisj{', ma charakter staly i zostala
powolana do przygotowania i przeprowadzenia wsqystkich postppowafr
organizowanych pfirezzanawrajulcelfo, w ktorych warto$6 zam6wieniaprz.ekracza
14.000 euro.
2. W sklad komisji wchodzi 4 czlonk6w.
3. Czlonkowie komisji wykonqi4 powierzone im czlmnofui obiektywnie,
pr zestrzegaj4c obowi44j4cych przepisow prawa-
4. Odwolanie czlonka komisji prlzez kierownika ecego moie nast4pi6

* 
w kazdym czasie, w formie pise,mnej.

$ 2
1. Do zadah komisji rlalez,y rvykonywanie u/s4/seich cz5mnofui w zwr,4tzku
z prrygotowaniem i prowadzeniem postqpowanb o udzielenie zam6wienia
publicznegazawyjatkiemcrynno6ciza*ze?nnychniniejsz5mrregulaminemdla
kierownik a zamawiajqg€go.

s 3
1. Po zapozrtaniu sig z dokumentami umoiliwiaj4gymi identyfikacjg wykonawc6w,
czlonkowie komisji sHadaj4pisemne o$wiadcrenia o zaistnieniu lub braku
okolicznodci, o kt6rych mowa w art. l7 useawy Prawo zam6wiei publicznych,
zwanych dalej,,okoliczno$ciarni uzasdniaj4qrnri wyl4czrxie" .
2. Informacje o wyl4czeniu czlonka komisji przewodnicz4cy komisji przekazuje

! kierownikowi zamawiajgcego.
3. Czlonek komisji jest obowi1zany w kazdym czasie wylaczyt sig z udzialu w
pracach komisji nre ftogzlaie po uzyskmiu wiadtrno{,oi o zqistnieoiu okoliczno6ci
uzasadniaj 4cych rryhczenie, o c4fm informuje przewodn icz4cngo komisj i.
4 . O S wiad cz,etljLa o okolicznodciach uzasadniajryych wylryzane przewodni czqcy
komisji przskaruje sekretarzowi kmisjr"ktbry @pza je do dokumentacji
postgpowania o udzielenie zam6wienia prblicznego.
5. Wz6r o6wiadczenia, bgdryy obowiquujryFn drukio.m ZP-ll, stanowi zalqcnnk
do regulaminu.

$ 4



Cqrnnqici w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia podjete pnpz czlonka komisji
podlegajryego urylqszeniu po uzyskaniu Wzezoiego wiadomodci o okolicznofciach
uzasadniaj4cych wyl4czenie powtana sig, z wyjAtkbm otwarcia ofert oraz innych
czynnoSci faktycnych nie wplywajqpych na wynft postgpowania.

$ s
1. Pracami komisji kieruje przerodnieacy komi$ji w1unaczony przez kierownika
zamawiajqcego. Na czas swojej nieobmc{ci pzewodnic?4fiy wymacza spoSr6d
czlonk6w komisji zastgpcg przewodnicz4cego, o czym niezwlocznie informuje
kierownika zamawiaj qcego.
2. Dokumentacjg postgpowania o udzielenie zardwienia publiczrego prowadzi
sekretarz komisjil

s 6
1 . Jeileh dokonanie olcre6lo*rych cz;rono�ci zwaz.anych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie zadwienia wlmaga wiadomoSci
specjalnych, kierownik zamawrqiryego, z wlamej inicjatywy lub na wniosek
komisj i przetargowej, moin powolac bieglych.
2.Do biegtych stosuje siQ zasady skladania oSwiadczefi o okoliczroSciach
uzasadniaj4cych wyl4czrnie srg do czlonk6wkomisji.
3. Biegty przedstawia oprnig na piSmie, a na *qlnnie komisji bierzeudzialw jej
pracach z glosem doradczym i udziela doda*owych v4yjadnieri.

$ 7
1. Komisja pracuje na posiedzeniach-
2.Dla waznofci czynno6ci &konywanych pnr;z komisjp niezbpdne jest
uczesorictwo co najmniej 3 czlonk6w kmisji"
3. Komisj a podejmuje rozstrrygnigcia wiglcszmicia gbsow, z z-astrz&i:eniem

v dokonania oceny ofert.
4. Zposiedzenakomisji sie protokol, kt6ry podpisujawszyscy obecni na
posiedzeniu czlonkowie komisji.

s 8
Komisja przygotowuje ipnnkaanje do zatwierdzenia kierownika jednostki projekty
dokument6w w sprawach:
1 ) obowiazkowych ogloszeri,
2) specyfikacji istotnych warrmk6w zam6wienia
3) zaproszenia do udziatu w postgpowaniu,
4) zaproszenia do skladania ofert,
5) zapytania o ceng,



6) z-aproszenia do negocjacji lub dialogu,
7 ) r ozsfi: zy gnrgcia prote stu,
8) odrzucenia oferty,
9) wykluc zenia wykonawcy,
1 0) uniew ainienra postqpowania,
11) poinformowania Prezesa UZP w prz5padkach przewidzianych ustaw4.

$ e
1. Przewo dricz4cy komisji rryowa2nia jeego z czlonk6w komisji do kontakt6w
w sprawie udzielania qfjasni€n dotyczryych tre3ci specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia. Wyja{nienia dotyczryn wytorycmej treici specyfikacji,
w szczegolno$ci pnedmiotu zanrowbnia i kryteriow oceny, wymagaja przed ich
ostatecznlmr przekaz.aniem osobie zainteresowanej, z-atwierdzenia przez kierownika

! 
zamawiaj4cego-
2. W trybach udzielenia zam6wienia pblicznego, w ktorych w)anagane jest

przeprowadzenie negocjacji lub dialogu z w5fronawcami komisja dokonuje tych

czynnoSci.

$ 1 0
1. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert.
Z.Przedotwarciem ofert Przewodnicz4cy komisji odczytuje zebranlrm kwotg, jak4
zamaw iajqcy z ,.rr,l.i erza prznnacal {, na sfi nmsowanie zadwienia.
3. Po otwarciu ofert Przewo&ricryy komisji ezytr$e imig i nazwisko, nazwe
(firme) oraz adres (siedzibe) do$awcy lub w1&onawcy, ktorego oferta jest
otwierana, a ta}de informacje d*yczrye csny oferqr, terminu wykonania
zam6wienia publicznego, okresu gnrarmcji, warunk6w platnofci zawartych w
ofercie. Informacje te odnotowyware s4 w protokole postgpowania. Sekretarz

! komisji niezwlocznie o&otowuje cd.czytre dffie w protokole postgpowania.

s n
Po zakoriczeniu cz5mno$ci otwarcia ofert komisja:
l) bada kompletno$6, akhlalnoii i zgodnofif zprawem dokument6w
przedstawionych ptzez wykonawc6w,
2) dokonuje oceny spe{niania warunk6w stawianych qykonawcom,
3) wnioskuje do kierownfta zanawiajryego o wykluczenie wykonawcow lub
odrzucenie ofert w prrypadkach okreSlonych ustaw4
4) dokonuje oceny waznofci ofert na podstawie indywidualnych ocen ofert
sporz4dzonych przez czlonk6w komisji,



5 ) proponuj e wybor oferty najkorzystniejszej.

$ 1 2
Je6li zachodz4 przeslanki rmiewa2nienia postgpowania" komisja wystgpuje do
kierownika jednostki o rmiewazrienie postgpowania

$ 1 3
W prrypadku wniesienia protestu komisja:
1) dokonuje analizy proteshr,
2) przygotowuje odpowiedi na protest
3 ) po zatwier dzsniu rozstr4ygni 6;ia prwz kierownika zamawiaj 4cego powtarza
wadliwe czynno66 - jeirliprotest jet u--cadniony - alh odrzuca protest - jeheli
jest on bezzasadny.

$ 1 4
1. Na kuzdym etapie post€powania kierownik jednos&i mois Lqidae od cdonk6w
komisji wyja{nieri w sprawie @ejmowanychprzsznich cz5mnoSci oraz
pr zegl4da6 dokumentacj g postgpowania.
2.Ieheh kierownik je&rostki strrierdzi naruszenie prawa, komisja na polecenie
kierownika jednostki , powtarza wadliw4 cz5pno56.


