
Zarzqdzenie l¡lr 2661 l0
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia 26 sierPnia 2010 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówieú publicznych

w lJrzpdzie Miejskim w lgdrzejowie orarz w Gminnych Jednostkach

organizacyjnych * tp.u*ie organizacii, skladu, trybu pracy ora¡z zakresu

obowi4zków czlonków komisji przetargowej'

Na podstawie g 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy JEdrzejów

przyjEtego Uóhwate Nr XLI¡,1368/09 Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia 29

puiáiirÁika 2009 roku, $ 21 pkt I Regulaminu Organizacyjnego Urzpdu

Mi.¡rki.go w JEdrzejowie przyjEtego Zarzqdzeniem Burmistrza Miasta

Jgdrzejow aNr 34i12005 z dnia 14 grudnia 2005 roku z póín. zm- oraz art. 2I

,rrt ¡ ustawy Prawo zamówieh publicznych (tekst jednolity Dz U' z 2010 r'

Nr 113 poz.759) zatzqdzam co nastEpuje :

$ 1 .

ustala sig Regulamin udzielania zamówieú publicznych w IJrzqdzie Miejskim

w Jqdrzejowié oraz w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych w sprawie

orguiiru"y, skladu, trybu pracy otaz za\<resu obowiqzków czlonków komisji

przetargowej.

$ 2 .

Wykonan ie Zar zqdzenia p owi erza s i q B urmi strzowi Mi asta J gdrzej owa'

$ 3 .

Zarzqdzenie wchodziw Zycie z dniem podpisania'

Burmistrz Miasta JEdrzej owa

mgr inL. Marek Wolski



Zalqcznik do Zar4dzenia Nr J6É//fl
B urm istrza Miasta Jqdrzejowa

z dnia ...J..8.'...q t.e rn.?. :.'.n... 2 0 I 0r.

Regulamin udzielania zamówieñ publ icznych
w Urzqdzie Miejskim w Jqdrzejowie

oraz w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych
w sprawie organizacji, skladu, trybu pracy

oraz zakresu obowiqzków czlonków komisji przetargowej.

s 1 .

1. Regulamin niniejszy okreéla organizacjq, sklad, tryb pracy orazzakres obowiqzków
czlonków komisji przetargowej, majqc na celu zapewnienie sprawnoéci jej dzialania,
indywidualizacjq odpowiedzialnoéci jej czlonków za wykonywanie czynnoéci oraz
przejrzystoéci jej prac.
2. Regulamin okreéla takze obowiqzki innych osób, którym kierownik jednostki
powierzyl wykonywanie czynnoéci w postqpowaniu o udzielnie gminnego zamówienia
publ icznego.
3. Niniejszy Regulamin stosuje siq do przygotowania i przeprowadzenia postqpowan
o udzielenie zamówienia publicznego o wartoéci przekraczajqcej 14.000 euro,
udzielanych w trybach dopuszczonych ustawq Prawo Zamówieñ publicznych.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdujq przepisy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych.

5 2 .

Ilekroó w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie siq przez to ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ
publ icznych (Dz,  U.z2010 r .  Nr  113 poz.759) ,
2) zamawiajqcym - nalezy przez to rozumieó Gminq Jqdrzejów
3) kierowniku zamawiajqcego - nalezy przez to rozumieó Burmistrza Miasta i Gminy
Jqdrzejów ,
4) urzqdzie - nalezy przez to rozumieéUrzqd Gminy Jqdrzejów,
5) komisji przetargowej lub komisji - nalezy przez to rozumieó zespól pomocniczy
kierowni ka zamawiajqcego, powoiywany do wykonywania czynnoéci zwiqzanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postqpowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a takze ocenE spelnienia przez wykonawców warunków udzialu
w postqpowaniu oraz badaniem i ocenE ofert.
6) regulaminie - nalezy przez to rozumieó niniejszy Regulamin Pracy Komisji
Przetargowej Gminy Jqdrzejów

5 3 .

1. Czlonkowie komisji sq powotywani i odwolywania odrqbnymzarzqdzeniem.
2. Komisjq powoluje siq oddzielnie dla kazdego postqpowania.
3, Komisja skiada siq z co najmniej trzech osób ( czlonków) w tym:
1) Przewodniczqcego Komisji



2) Czlonka Komisji
3) Sekretarza Komisji

4. Obowiqzkiem cztonków komisji jest zlozenie niezwlocznie po zapoznaniu siq
z danymi wykonawców skladajqcych ofefi w postqpowaniu - pisemnych oéwiadczen
o zaistnieniu lub braku istnienia okolicznoéci, o których mowa w art. 17 ustawy.
5. Czynnoéci komisji, jezeli zostaly dokonane z udzialem osoby podlegajqcej
wylqczeniu, powtarza siq chyba, ze postqpowanie powinno zostaó uniewa2nione.
Nie powtarza siq czynnoéci otwarcia ofeft oraz czynnoéci faktycznie nie wplywajqcych
na wynik postqpowania.
6. Czlonek komisji mo2e zostaó odwolany w przypadku:
1 ) o bi e ktywnych przy czy n u n i e mo2l iwiajqcych wyko nywa n ie o bowi Ezków,
2) nieusprawiedliwionej nieobecnoéci na posiedzeniu komisji,
3) niewykonywania powierzonych obowiqzków lub obowiq.zków wynikajqcych
z przepisów prawa, postanowieñ Regulaminu oraz decyzji przewodniczEcego komisji.
B. W przypadku zlozenia przez czlonka komisji oéwiadczenia o zaistnieniu
okolicznoéci, o których mowa w art. 17, nie zlolenia przez niego takiego
oéwiadczenia albo zlo2enia oéwiadczenia niezgodnego z prawd4 czlonek komisji
podlega niezwlocznemu wylqczeniu z dalszego udzialu w pracach komisji.
9. Informacjq o wylqczeniu czlonka komisji, przewodniczEcy komisji przekazuje
Burmistrzowi, który w miejsce wylEczonego czlonka, mo2e powolaó nowego czlonka
komisj i .
10. Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniu przy obecnoéci co najmniej polowy
jej czlonków. W przypadku równej liczby glosów przesqdza glos przewodniczqcego
komisji.
11. Czlonkowie komisji wykonujE powierzone im czynnoéci w dobrej wierze,
z zachowaniem nalezytej starannoéci, kierujqc siq przepisami prawa oraz swojq
najlepszq wiedzq i doéwiadczeniem, oraz zachowujEc poufnoéó informacji powziqtych
w toku praz komisji.
12. Czlonkowie komisji sq zobowiqzani, najwczeéniej jak to mozliwe, powiadomió
przewodniczacego komisji o swojej nieobecnoéci na posiedzeniu komisji,

s 4

1. Zadania komisj i :
Do zadari komisji nalezy przeprowadzenie postqpowania o udzielenie zamówienia
publicznego zwiqzane z ocenE i wyborem najkorzystniejszej ofety, w szczególnoéci:
1) ocena ofeft nie podlegajqcych odrzuceniu,
2) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bqd2 uniewaznienia
postqpowania,
3) przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu
odpowiedzi na protest,
4) sporzqdzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP wprowadzonych
RozporzEdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 76 pa2dziernika 2008r. w sprawie
protokolu postqpowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U Nr 1BB poz.
1 1s4) .
5) w przypadku stwierdzenia, iz wykonawca, którego oferta zostala wybrana
przestawil w ofercie dane nieprawdziwe, uchyla siq od podpisania umowy lub nie
wnosi wymagane go zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, komisja



przedstawia kierownikowi zamawiajqcego propozycje wyboru tej spoéród pozostalych
zlo2onych wa2nych ofeft, która uzyskala najwyzszq liczbq punktów.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczqcy komisji, który w szczególnoéci:
1) odbiera oéwiadczenia czlonków komisji o zaistnieniu lub braku istnienia
ustawowych okolicznoéci uniemo2liwiajqcych i m wystqpowanie w imieniu
zamawiaj4cego lub tez wykonywania czynnoéci zwiqzanych z postqpowaniem
o zamówienie publiczne oraz wlqcza je do dokumentacji postqpowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
2) informuje Burmistrza o wystqpieniu okolicznoÉci powodujqcych wykluczenie
czlonka komisji,
3) wyznacza terminy posiedzeÉr komisji,
4) prowadzi posiedzenia komisji,
5) rozdziela pomiqdzy czlonków komisji prace podejmowane w trybie roboczym,
nadzoruje prawidlowe prowadzenie dokumentacji postqpowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
6) informuje Burmistrza o problemach zwiqzanych z pracami komisji w toku
postqpowania o udzielenie zamówienia publicznego,
7) reprezentuje komisjq w wystqpieniach zewnqtrznych,
B) po zakoñczeniu prac komisji przedklada Burmistrzowi protokól z postqpowania
o zamówienie publiczne do zatwierdzenia.

3. Sekretarz komisji:
Obowiqzkiem sekretarza jest prowadzenie w sposób ciqgly protokolu postqpowania
odzwierciedlajqcego poszczególne etapy pracy komisji, wypeinianie odpowiednich
druków, protokolu oraz dbaloéó o sprawnq organizacjq postqpowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a w szczególnoéci:
1) prowadzenie protokolu postqpowania;
2) organizowanie w uzgodnieniu z przewodniczEcym posiedzen komisji;
3) obsluga techniczno-organizacyjna prac komisji;
4) prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczacego;
5) przesylanie, po zatwierdzeniu przez Burmistrza, wniosków, ogloszen i innych
dokumentów przygotowanych przez komisjq;
6) przechowywanie protokolu, ofeft oraz wszelkich innych dokumentów zwiqzanych
z postqpowaniem o udzielenie zamówienia, w trakcie jego trwania,

s s
1. Przebieg postqpowania.
1) Czqéó jawna - otwarcie ofert.
a) Przewodniczqcy komisji przedstawia zebranym:
- cel spotkania ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, trybu udzielania zamówienia
publicznego oraz miejsca i daty publikacji ogloszenia o przetargu,
- sklad komisji przetargowej,
- liczbq zlozonych ofeft, ze wskazaniem nazwy (firmy) i adresy (siedziby)
wykonawców, których oferty zostaly uznane za niewa2ne z powodu zlo2enia ich
po wyznaczonym terminie,
- kwotq érodków, jakie zamierza siq przeznaczyó na wykonanie zamówienia,



- oferty, pokazujqc je,2ezlo2one one zostaly w stanie nieuszkodzonym oraz nie
noszE éladów wskazujqcych na próbq naruszenia ich tajemnicy.
b) Komisja dokonuje otwarcia ofert zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieñ publicznych,
c) Komisja odsyla nie otwarte oferty tym wykonawcom, którzy zlo2yli oferty
po terminie, oraz wycofali swoje ofety przed uplywem terminu skladania ofeft
d) Otwieranie ofert odbywa siq w kolejnoéci ich wplywu.
f) Po otwarciu kazdej ofefi, PrzewodniczAcy odczytuje, a sekretarz odnotowuje
na zalqczniku - druku ZP, zawarte w ofercie:
- nazwQ i adres oferenta,
- cenQ oferty,
- termin wykonania zamówienia,
- termin platnoéci,
g) Po odczytaniu wszystkich ofert, PrzewodniczEcy zawiadamia obecnych
przedstawicieli wykonawców o przypuszczalnym terminie zakoñczenia postqpowania
oraz o sposobie powiadomienia o wynikach.
2) Czqsó tajna - ocena zlo2onych ofeft.
a) Na wniosek Przewodniczacego komisja mo2e zasiqgaó opinii rzeczoznawców,
bieglych w przypadkach szczególnych i tego wymagajqcych.
b) Ocena ofeft i wybór ofefi najkorzystniejszej dokonywane sA zgodnie
zprzepisami okreélonymi w rozdziale 4 ustawy,
c) W trakcie oceny zlo2onych ofert komisja przeprowadzi nastqpujqce czynnoéci:
- ustali, czy wszystkie ofefi odpowiadajq warunkom i zasadom okreélonym
w ustawie Prawo zamówieñ publicznych i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
- ustali, czy ofefi nie zawierajq oczywistych pomylek lub blqdów rachunkowych,
a w przypadku ich stwierdzenia komisja odnotuje rodzaj blqdu wg druku ZP,
poprawia blqd rachunkowy oraz powiadomi wszystkich wykonawców
o dokonaniu korekty blqdów lub oczywistych omylek,
- w oparciu o dane zawafte w ofertach, komisja dokona oceny spelnienia warunków
wymaga ny ch przez wyko nawców,
d) Komisja przedstawia wniosek o wykluczenie wykonawców z postqpowania, jezeli
zaistniala jedna z okolicznoéci wymieniona w art, 24 ust, 1 ustawy Prawo zamówien
publ icznych.
e) Komisja przedstawi wniosek do Burmistrza o odrzucenie ofefi jezeli wystqpi
choóby jedna z przeslanek okreélonych w art. 89 ustawy Prawo zamówieñ
publicznych.
f) Komisja zawiadamia równoczeénie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofeft,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne,
g) Czlonkowie komisji w oparciu o kryteria oceny ofert okreélone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dokonaja oceny zlo2onych ofert i wyniki wraz
z pisemnym uzasadnieniem indywidualnej oceny ofert wpisza na zalqczniku.
h) Komisja dokona oceny waznych (nie podlegajqcych odrzuceniu) ofert, stosujqc
jednolity system punktowania.
i) Komisja sporzqdzi streszczenie i porównanie zlo2onych ofert.
j) W przypadku odrzucenia wszystkich ofert, komisja zamieéci uzasadnienie
odrzucenia w zalEczniku.
k) Komisja ma obowi4zek przedstawió wniosek o uniewa2nienie postqpowania, jezeli



powstala jedna z okolicznoéci przewidzianych w art. 93 ustawy.
l) O uniewaZnieniu postqpowania o udzielenie zamówienia komisja zawiadamia
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne równoczeénie wszystkich wykonawców,
którzy ubiegali siq o udzielenie zamówienia,

s 6

Po sporzqdzeniu protokolu postqpowania przez komisjq i jego zatwierdzeniu przez
Burmistrza, przewodniczqcy komisji podaje wyniki postqpowania do publicznej
wiadomoéci poprzez zamieszczenie ogloszenia na tablicy ogloszeñ w siedzibie
zamawiajqcego , stronie internetowej, oraz powiadomia na piémie wszystkich
wykonawców, którzy zlo2yli oferty. W zawiadomieniu przesylanym wykonawcy,
którego ofeftq wybrano, okreéla siq równiez miejsce i termin zawarcia umowy.

E 7

1. Komisja nie ma prawa ujawnió informacji, które stanowi4 wa2ne interesy handlowe
stron oraz zasady uczciwej konkurencji, i które zostaly zastrze2one przez oferenta
w ofercie,
2. ProtokóI, ofefty oraz wszelkie oéwiadczenia sktadane w trakcie postqpowania
sq jawne. Wyjqtkiem sq te informacje, które stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3, Komisj i  zabrania siq:
1) zmieniaó kryteriów,
2) naruszaó przepisy ustawy i interpretowaó je na korzyíé którejkolwiek ze stron,
3) zataió dane, które mogE mieó wplyw na ocenq i wybór oferty,
4) naruszaó zasadq bezstronnoéci przy rozpatrywaniu i ocenie ofert.
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