Zarządzenie nr 70
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 4 czerwca 2010 roku

w

sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Wągrowcu.

w Urzędzie Miejskim

w

Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnla 29 stycznta Ż004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r' Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
zar ządzam co następuj

e

:

$1
Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzęnia'

w

Wągrowcu

s2
Regulamin Pracy Komisji Przetargowej normuje działanię Komisji Przetargowej w

procedurach o udzielęnie zamówienia public Znego.

$3
Traci moc Zarządzenie Nr 19ll2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 grudnia 2004r.
w sprawie nadania Regulaminu pracy kornisji przetargowej.

$4
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania'

(
\

Załącznik Nr 1
do zarządzenia
Burmistrza Miasta Wągrowca

Nr 7012010 z

dnia 4 częrwca.20|0r.

REGULAMII{ KOMISJI PRZBTARGOWEJ
RoZDZ'IAŁ

1

Postanowienia ogólne
$1

l. Niniejszy regulamin okreŚla tryb działania komisji przetargowej - Zwanęj dalej
,,Komisją''- powołaną pIzez Burmistrza Miasta Wągrowca Zarządzeniem Nr 6912010 z
dnia 4 czętwaa 2OIO r. do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne
wszczętych od dnia 5 czerwca 2010r.

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mająprzepisy ustawy
z dnia Ż9 stycznia Ż004 r.- Prawo zamówięń publicznych (tekst jednolity Dz. U ' z 2007r.
Nr 223, poz' 1655 zpożniejszymizmianami) zwanej dale,'ustawą''.

RoZDZI^Ł

2

Prawa i obowiązki członków komisji

s2
obowiązki członków komisji
1.

CzłoŃowie komisji rzetęlnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując
się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

Ż' Do obowązkow

człoŃów Komisj i naleŻy w szczególności:

a/ czynny udział w pracach Komisji,
b/ wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac

cl

niezwłoczne poinformowanie przewodnicZącego
uni emozliwi

aj

Komisji,

Komisji o

ących wykonywanie obowiązków członka Komi

sj

okolicznościach

i.

3. Członkowie komisji nie mogą bez zgody przewodniczącęgo Komisji ujawniać Żadnych
informacji zwlązanych z pracami Komisji w tym w szczególności informacji
zwtązanych z przebiegiem badania, oceny i porównania złoŻonych ofert.

4.

w związku Z placą Komisji członek Komisji otrzymuje polecenie, które w jego
przekonaniu jest niezgodne Z prawem, godzi w interes zamawiającego lub interes
publiczny albo ma Znamlona pomyłki, powinien również przestawić swoje zastrzeŻenia
przewodnicZącemu. Członek Komisji powinien przestawić swoje zastrzeŻenia
przewodniczącemu Komisji, jeŻe|i projekt dokumentu lub decyzji będący przedmiotem
IeŻe\i

prac Komisji, w jego przekonaniu jest niezgodny

z

prawem, godzi

Za.mawlaJącego lub interes publiczny albo ma znamionapomyłki.

w

2

interes

5. W

przypadku nieuwzględnienia zastrzeżen, o których mowa w ust. 4 przez
przewodniczącego Komisji' członek Komisji przedstawia je bezpośrednio kierownikowi
Jednostki.

6. Członkowi Komisji nie wolno wykonywać poleceń, ani czynrtości, których wykonanie
stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowaną stratą nawet jeŻeli otrzymał takie
polecenie na piśmie.

$3
Prawa członków Komisji
1. Członkowie komisji maja prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Komisji.
Ż. Człotkowie komisji maja prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą
Komisji' w tym do ofert, załącznikow, wyjaśnien złoŻonych przez oferentów, opinii
biegłych'
3. Członkowie Komisji mająprawo do zgłoszenia w kaŻdym czasie pisemnych zastrzeŻeńco
do pracy Komisji - przewodniczącemu Komisji lub kierownika Jednostki.

$4
Oświadczenia o bezstronnoŚci

Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia
okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy'

$s
Wyłączenie członka Komisji
1. Wyłączenie członka komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo
moze nastąpió wyłącznie z przyczyn określonych w ustawie i innych aktach
wykonawczych.

Ż. W przypadku złoŻenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o
których mowa w art. 17 ustawy, niezłoŻęnia takiego oświadczenia w terminie lub złoŻęnia
oświadczenia niezgodnego z prawdą przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza
członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
i występuje do kierownika Jednostki o odwołanie tego członka'

RO7'DZI.AŁ3
Tryb pracy Komisji

$6
1.

Komisja rozpoczynapracę z dniem jej powołania'

Sekretarz Komisji.
Ż' Pracąkomisji kieruje przewodniczący lub w raziejego nieobecności
gó lno ści
D o iadań pizewodnic zące go Komi sj i na1eŻy w szcze
:

o

odebranie oświadczeńczłonków Komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia
ustawowych okolicznościuniemożliwiających występowanie im w imieniu
zamawiĄącego 1ub tez wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o
zamowienie publiczne orazwłącza je do dokumentacji z postępowania'

o

intbrmowanie kierownika Jednostki o wystąpieniu okolicznoŚci powodujących
wykluczenie członka komisj i,

o

Wznaczanie terminów posiedzeń Komisji,

o
o
.

prowadzenie posiedzeń Komisji,

o

w
informowanie Burmistrza Miasta o problemach związanych z pracami komisji
tokupostępowaniaoudzieleniezamówieniapublicznego,

.
o

reprezentowanię Komisji w wystąpieniach zewnętrznych,

podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania

o

udzięlenie zamówienia publicznego'

protokołu z
przedstawianie kierownikowi Jednostki po zakończeniu prac Komisji
postępowan ia wr az Zę wzoręm umowy do podpisania'

Do zadaisekretarza Komisji naleŻy w szczególności:
C zapoznanie członków Komisji z dokumentacją przedmiotowego zamówienia
publicznego,

o

przepisów
udostęPnięnie na potrzeby prac Komisji aktualnych obowiązujących
wt aZ Z r ozp oruądzeniami wykonawc Zym1

o
o

kompletowanie dokumęntacji z prowadzonych czynności,

i

nienaruszalności ofęrt oraz
Komisji
dokumentacji z prowadzonych ózynnoŚci w okresach między spotkaniami
i po zakońcźon"J p'o." durzę przed osobami nieuprawnionymi,

zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania

obieżąceprotokołowanieorazopiekanadprotokołem,
oprzyjmowanieirejestrowaniekorespondencjizwtęanejzprocedurą

o

obsługa techniczna, sekretarska

i

organizacyjna Komisji,

.

Sporządzenlarolznego Sprawozdantao udzielonych zamówieniach.

3.Do zadan Komisji naleŻy w szczegó|ności:
Na podstawie dokumentów podmiotowych załączonych do
oferty Komisja sprawdza, czy oferenci spełniają wszystkie warunki podmiotowę. Jeśli
Komisja stwierdzi, iŻ zachodzą przesłanki określonew art. 24 ustawy Komisja
wnioskuje do kierownika Jednostki o wykluczenie oferenta z postępowania i
przygotowuje projekt pisma do Wykonawcy,

a/ kwalifikowanie oferentów.

oferly złoŻone przez Wykonawców podlegają badaniu pod kątem art.
ustawy' JeśliKomisja stwierdzi, Że oferta winna być odrzucona, wnioskuje w

b/ Badanie ofert.

89
tej

sprawie do kierownika Jednostki i przygotowuje projekt pisma do Wykonawcy,

c/ ocena ofert. oferty nie odrzucone są oceniane w oparciu o kryteria Zamleszc.zone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej podstawę złoŻenta oferty.
Komisja, przed|<ładając do zatwtetdzęnia protokoł postępowania proponuje wybór
oferty najkorzystniejszej. Wyboru oferty dokonuje kierownik Jednostki zatwierdzając
protokół,
d/ Przygotowanie decyzji o uniewaznieniu postępowania. IeŻęli postępowania nie moŻna
rozstrzygnąc t zachodzi jedna z przesłanek art' 93 ust.l ustawy o zamówieniach
publicznych, Komisja wnioskuje w tej sprawie do kierownika Jednostki i przygotowuje
projekt pisma do oferentów,

el Przyjmowanie i analizowanie informacji otrzymanych od Wykonawców o podjętych
ptzez Komisję czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy lub zaniechaniu
czynności,do ktorych jest zobowląZany na podstawie ustawy.

4. Komisja koiczy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które było przedmiotem postępowania lub z chwiląuniewaznienia postępowania.
5. Status członka Komisji wygasa z chwilą wyłączenia' odwołania, tozwlązania stosuŃu
pracy lub powołania nowej Komisji.

s7
1.

Do podjęcia skutecznej decyzji przez Komisję, konieczna jest obecnośćco najmniej trzech
członków w tym Przewodni czącęgo lub Sekretarza.
'

2. Decyzje o mozliwości obecności podczas posiedzeń Komisji osób nie będących jej
członkami ani biegłymi podej muj e przewodniczący Komisj i.

$8
1' Komisja podejmuje decyzje na podstawie sumy indywidualnych ocen członków

Komisji' w

drodzę uzgodnienia lub głosowania.

2. IeŻeli w trakcie głosowania decyzja nie moze być podjęta ze wzg|ędu na równą liczbę
głosów, rozstrzy ga głos przewodniczącego Komisj i.

$e
Biegli (rzeczoznawcy)
1. Jeślidokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości
specjalnych, przewodnlczący komisji zwTaca się do kięrownika jednostki z pisemnym
wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego (rzeczoznawcy) . Wniosek powinien zaw:'erac
przedmiot opinii (zestaw pyrań do biegłego) oraz wskazanie odpowiedniej kandydatury na
biegłego.

i

Ż. Przeptsy dotyczące praw

bie głych (rzeczoznawców).

obowiązkow członków komisji stosuje się odpowiednio do
$10

Protokól postępowania
1.

o zamówienie

publiczne

Komisja spotządza protokoł z poqtępowania o zamówienie publiczne, o którym mowa w
art.96 ustawy' pod ktorym podpisują się wszyscy członkowie Komisji,

2. Przewodniczący ptzekłada protokół z postępowania o zamówięnie publiczne waz
załącznikami ki ero wni

ko

wi

Je

Z

dno stki do zafiv ier dzęnia -

$ 1l

Informowanie o pracach Komisji

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji uprawnieni są jedynie
przewo dniczący Komi

sj

i

lub

o

s

oba

up

oważnio na

Zęz przewodnic Zące go

pT

R0ZDZIAŁ

.

4

Crynności Komisji
$12

otwarcie ofert /częśćjawna /
Podczas otwarcia ofert Komisja zobowiązana jest

:

al zapewnić, aby otwarcie ofert nastąpiło w miejscu i terminie, o którym poinformowano
Wykonawców,

bl

cl

ptzed otwarciem kaŻdĄ
zabezpieczenia ofeń'

z

ofert sprawdzić

i

okazac obecnym na posiedzeniu stan

przed otwarciem ofert podaó kwotę, 1aką zamawiający zamięrza przęznaczyc na
sfi

nanscwanie zamówienia

ofęrt ogłosić i zaptsac do

protokołu z częścijawnejI nazwę (firmę),
ud.e' (siedzibę) Wykonawcy' cenę oferty, termin wykonania zamówienia i inne elementy

d/ po otwarciu kazdej

z

stanowiące kryterium wyboru oferęnta.

$ 13

Ocena i badanie ofert
Po otwarciu ofert Komisja:

al

bada, czy oferenci, których oferty zostały złoŻone spełniają warunki udziału w
o zamówieniach publicznych i specyfikacja istotnych

postępowaniu określone ustawą
warunków zamówienia,

b/ wnioskuje do kierownika jednostki o wykluczenie oferentów w przypadku wystąpienia
okoliczności określonych w art.24 ust'1 i 2 ustawy,

cl

bada oferty złoŻone przez oferentów niewykluczonych z postępowania oraz stwierdza czy:

-

oferty Są wazne'

-

oferty odpowiadajątreści specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia,

-

złoŻęnie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,

-

oferta nie zawiera raŻąco niskiej ceny W stosunku do przedmiotu zamówienia,

-

oferta jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów,

dl

oferta nie zawiera omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, których nie moŻna
poprawić na podstawię art. 88 lub błędy w obliczęniu ceny,

oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny'

nie zgodził się na

Żąda, jeśllto niezbędne, udzielenla przez oferentów wyjaŚnień dotyczących treŚci
zŁoŻonych ofert,

e/ poprawia w tekścieoferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny. o poprawianiu oczywistej omyłki informuje Wykonawców,

fl

informuje kierownika Jednostki o odrzuceniu oferty
ustawą

w przypadkach przewidzianych

g/ ocenia ofeńy nie podlegające odrzuceniu,

hl

przygotowuje propozycję wyboru ofer1y najkorzystniejszej bądŹ występuje z wnioskiem
unieważnienie postępowania _ przedstawiając odpowiednie projekty pism w Ęm protokoł'

$14

Wybór oferĘ najkorzystniejszej
1. Komisja proponuje wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie indywidualnej oceny
ofert dokonanej przez członków Komisji bądż w przypadku kryeriow opisanych wzorami
na podstawie zbiorczego zestawienia oceny ofert, po szczegółowym zapoznaniu się z
ofertami oraz opiniami biegłych QeŻe|i byli powołani).

2. Indywidualna ocena oferl odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert,
określonych w specyfikacj i istotnych warunków zamówienia.
1

KaŻdy z członków komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny.

4.

Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami moŻna sporządzić zbiorcze uzasadnienie
indywidualnej oceny ofert. W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny
ofert, o którym mowa w ust. 3, zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru
naj korzystniej szej oferly.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności,o których mowa w art.

93

ustawy Komisja
występuje do kierownika Jednostki o uniewaŻnienie postępowania. Pisemne uzasadnienie
takiego wniosku powinno zawięrac wskazanie podstawy prawnej oIaz omawiać
okoliczności, które spowodowały koniecznośćuniew aŻntęnta postępowania.

6. Podpisany protokoł stanowi propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej.

7.

IeŻe|t kierownik Jednostki zatwtęrdzi protokół, przewodniczący Komisji przedstawia
kierownikowi jednostki do podpisania zawiadomienia Wykonawców o wyniku
postępowania - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresię przepisami'

8.

JeŻęlrt kierownik Jednostki podejmie decyzję

przewodniczący

Komisji

o

unieważnieniu postępowania,
przedstawia kierownikowi Jednostki do podpisania

zawiadomienia Wykonawców o unięwaznieniu postępowania
w tym zakresie przepisami.
$

-

zgodnie z obowiązującymi

ls

Postępowanie w przypadku wniesienia informacji i odwołania
1.

Ż.

o

wniesieniu odwołania Wykonawców, przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje
kierownika Jednostki.

Komisja wysyła kopię

odwołania wszystkim Wykonawcom biorącym udział w
jezeli
postępowaniu' a
odwołanie dotyczy treści ogłoszęnia o zamówięniu lub postanowień
SIWZ zarnieszcza ją równiez na stroni intemetowej, na której zamleszczone jest
ogłoszenie o zamówieniu, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postanowienia
odwoławczego.

a

J.

Na wniosek Izby Komisja przesyła kserokopie

Żądanych dokumentów dotyczących

postępowania.
4.

Do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze kierownik Jednostki nie moŻe zawrzeć umowy' chyba, Żę na wniosek
kierownika Jednostki lzbawyda zgodę na jej zawarcie.

5.

Komisja nie póŹniej ntŻ 7 dni przed upływem terminu waŻnościwadium, wzywa
Wykonawców pod rygoręm wykluczenia ich z postępowania, do ptzedłuŻenia terminu
wazności wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia
umowy. JeŻeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie do
przedłuŻenia terminu wazności wadium kieruje się do Wykonawcy, ktorego ofertę
wybrano j ako naj korzystniej szą.

6. Przewo

dniczący komi

sj

i

or zeczęnte

lzby przekazuj

e ki

erownikowi Jedno stki.

7.

8

W przypadku gdy Wykonawcy nle przysługuje odwołanie, ma on prawo do złoŻenia
Komisji informacji o niezgodnych z przepisami ustawy czynnościachptzez nią

podjętych.

a) Przewodniczący komisji powiadamia kięrownika Jędnostki o zŁoŻonych informacjach'
b) Komisja przygotowuje odpowiedź na stawtane zatzuty i przedstawia do zatwierdzenia
kierownikowi Jednostki.
c) W przypadku uznania zasadnościprzekazanychprzez wykonawców informacji Komisja
powtatza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej' informując o tym
Wykonawców.

$16
Unieważnienie czynności
1.

Kierownik Jednostki stwierdza niewazność czynnościpodjętej z naruszęniem prawa.

2' Na polecenie kierownika Jędnostki, Komisja povłtarza unieważnioną czynność,,podjętąz
naruszęnięm pfawa.

$17
Przechowywanie dokumentacj i
Dokumentacja zwięana z postępowaniem przechowywana jest u sekretarza Komisji przez
okręs czterech lat w sposób gwarantującyjej nienaruszalność.

\l'\

