
W6JT GMINY 

w
Z o , A ^ k o - P — ZARZ^DZENIE Nr 32/2014 

WOJTA GMINY ZAKRZEWO 
z dnia 12 czerwca 2014 r. 

w sprawie powolania Stalej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania 
postepowan w sprawach o udzielanie zamowien publicznych w Urzedzie Gminy 
w Zakrzewie oraz nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.1), zarzadzam co 
nastepuje: 

§ 1. Powoluje Stala Komisj? Przetargowq. do przygotowania i przeprowadzania postepowan 
w sprawach o udzielanie zamowien publicznych w Urzedzie Gminy w Zakrzewie, 
w nastepujacym skladzie: 
1. Jan Bak - Przewodniczacy Komisji, 
2. Mariola Stanislawa Banaszkiewicz - Sekretarz Komisji, 
3. Anna Mariola Cerak - Czlonek Komisji, 
4. Michal Wojciech Zieminski - Czlonek Komisji. 

§ 2. Nadaj? Regulamin Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania 
postepowan w sprawach o udzielanie zamowien publicznych w Urzedzie Gminy 
w Zakrzewie, ktory stanowi zal^cznik do niniejszego zarzadzenia. 

§ 3. Zobowiazuje Komisj? Przetargowa do przygotowania i przeprowadzania postepowan, 
zgodnie z zasadami okreslonymi w Regulaminie Komisji Przetargowej, o ktorym mowa w § 2 
niniejszego zarzadzenia. 

§ 4. Wykonanie zarzadzenia powierzam panu Janowi Bakowi - Przewodniczacemu Komisji 
Przetargowej. 

§ 5. Traci moc zarz^dzenie Nr 1/2014 Wojta Gminy Zakrzewo z dnia 2 stycznia 2014 r. 
w sprawie powolania Stalej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania 
postepowan w sprawach o udzielanie zamowien publicznych w Urz?dzie Gminy w Zakrzewie 
oraz nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej zmienione zarzadzeniem Nr 6/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2014 r. 

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 12 czerwca 2014 r. i obowiazuje do dnia 
31 grudnia 2014r. 

W/p JT 

mgr iniJMarck Zwnitiski 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogJoszone w Dz. U . z 2013 r.. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, 
z2014r. poz. 423. 



WOJT GMINY 
Z A K R Z E W O Zalacznik 

woj. ku)awsko-pomorskle do zarzadzenia Nr 32/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 12 czerwca 2014 r. 

Regulamin Komisji Przetargowej 

I. DEFINICJE 

1. Ilekroc jest mowa w postanowieniach Regulaminu o: 
a) „Kierowniku Zamawiaj^cego" - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy 

Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie; 
b) „Komisji" - nalezy przez to rozumiec Stala Komisj? Przetargowa powolana 

zgodnie z postanowieniami Ustawy i niniejszego Regulaminu; 
c) „Regulaminie" - nalezy przez to rozumiec niniejszy Regulamin; 
d) „SIWZ" - nalezy przez to rozumiec Specyfikacj? Istotnych Warunkow 

Zamowienia lub inny przekazywany Wykonawcom dokument, w ktorym 
Zamawiajaxy okresla zasady i warunki udzielenia Zamowienia; 

e) „Ustawie" - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 r., poz. 907 
z pozn. zm.), 

f) „UZP" - nalezy przez to rozumiec Urzad Zamowien Publicznych, 
g) „Wykonawcy" - nalezy przez to rozumiec osob? fizyczna, osob? prawna albo 

jednostk? organizacyjna nieposiadaja.ca_ osobowosci prawnej, ktora ubiega si? 
o udzielenie zamowienia publicznego, zlozyla ofert? lub zawarla umow? 
w sprawie zamowienia publicznego, 

h) „Zamawiajacym" - nalezy przez to rozumiec Gmin? Wiejska^ Zakrzewo, ul. 
Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, 

i) „Zam6wieniu" - nalezy przez to rozumiec zamowienie publiczne, czyli 
umow? odplatn^ zawieran^ mi?dzy zamawiaj^cym a Wykonawc^, ktorej 
przedmiotem sa. uslugi, dostawy lub roboty budowlane. 

II. POSTANOWIENIA OGOLNE 

§1 
1. Postanowienia Regulaminu maj^ zastosowanie do pracy Komisji powolanej przez 

Kierownika Zamawiaj^cego w celu przygotowania i przeprowadzenia post?powania 
o udzielanie Zamowien. 

2. Postanowienia Regulaminu maj^ odpowiednie zastosowanie do post?powah 
prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogloszeniem w celu 
zawarcia umowy ramowej. 

3. Czynnosci w toku procedury udzielenia Zamowienia dokonywane ŝ  z zachowaniem 
wewn?trznych regulacji Zamawiajqcego, w tym m.in. w zakresie obiegu dokumentow, 
skladania wnioskow. 

4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie maja przepisy 
Ustawy oraz inne przepisy prawa regulujace udzielanie Zamowien. 

5. Poslugiwanie si? niniejszym Regulaminem nie zwalnia czlonkow Komisji 
z odpowiedzialnosci za przygotowanie i przeprowadzenie post?powania zgodnie 
z przepisami prawa. 
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III. SKLAD KOMISJI 

§2 

Kierownik Zamawiajacego wskazuje Przewodniczacego Komisji i jej Sekretarza sposrod 
czlonkow Komisji. 

§3 

1. Czlonkami Komisji nie mogâ  bye osoby, ktore: 
a) ubiegaja^ si? o udzielenie Zamowienia b?dacego przedmiotem post?powania; 
b) pozostaja_ w zwiazku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub sa. zwiazane z tytulu przysposobienia, opieki 
lub kurateli z Wykonawcq, jego zast?pcq. prawnym lub czlonkami organow 
zarz^dzaj^cych lub organow nadzorczych Wykonawcow ubiegaj^cych si? 
o udzielenie Zamowienia, 

c) przed uplywem 3 lat od dnia wszcz?cia post?powania o udzielenie Zamowienia 
pozostawaly w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawc^ lub byly czlonkami 
organow zarzqdzaj^cych lub organow nadzorczych Wykonawcow 
ubiegajacych si? o udzielenie Zamowienia, 

d) pozostaja, z Wykonawc^ w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze 
to budzic uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych osob, 

e) zostaly prawomocnie skazane za przest?pstwo popelnione w zwiazku 
z post?powaniem o udzielenie zamowienia, przest?pstwo przekupstwa, prze-
st?pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest?pstwo 
popelnione w celu osiajmi?cia korzysci majajikowych. 

2. Obowiazkiem czlonkow Komisji jest zlozenie niezwlocznie po zapoznaniu si? 
z oswiadczeniami lub dokumentami zlozonymi przez Wykonawcow pisemnych 
oswiadczeh o zaistnieniu lub braku istnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1. 
Oswiadczenie winno zostac zlozone takze w terminie pozniejszym, jezeli 
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 ujawni^ si? w toku prac Komisji. Oswiadczenia 
dolacza si? do protokolu post?powania o udzielenie Zamowienia. 

3. Przewodnicz^cy Komisji wyl^cza z jej prac czlonka, ktory: 
a) zlozyl oswiadczenie o zaistnieniu ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktorych 

mowa w ust. 1, 
b) nie zlozyl oswiadczenia w terminie wyznaczonym przez Przewodniczacego 

Komisji, 
c) zloZyl oswiadczenie niezgodne z prawda^ - w takim wypadku wylaczenie 

nast?puje z chwila uzyskania wiadomosci wskazuj^cych na nieprawdziwosc 
oswiadczenia. 

d) zlozyl zgodne z prawda^ oswiadczenie o braku okolicznosci, o ktorych mowa 
w ust. 1, jezeli po zlozeniu oswiadczenia okolicznosci takie zaistnialy. 

4. Informacj? o wyl^czeniu czlonka Komisji, Przewodnicz^cy Komisji przekazuje 
Kierownikowi Zamawiajacego, ktory podejmuje decyzj? o odwolaniu czlonka ze 
skladu Komisji i ewentualnym powolaniu w jego miejsce nowego czlonka Komisji. 
Nowy czlonek Komisji sklada oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, w najkrotszym 
mozliwym terminie. 
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5. Wobec Przewodniczacego Komisji czynnosci odebrania oswiadczenia i ewentualnego 
wyl^czenia dokonuje bezposrednio Kierownik Zamawiaj^cego, podejmujqc decyzj? 
o jego odwolaniu i powolaniu wjego miejsce nowego Przewodniczacego Komisji. 

§4 
1. Czynnosci Komisji, jezeli zostaly dokonane z udzialem czlonka podlegajacego 

wylaczeniu, powtarza si?, chyba ze post?powanie powinno zostac uniewaznione. 
Zasad? t? stosuje si? odpowiednio do sytuacji, w ktorej czlonek Komisji zostanie 
wylaczony z powodu nie zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w §3 ust. 2, albo 
zlozenia oswiadczenia niezgodnego z prawd^. 

2. Nie powtarza si? czynnosci otwarcia ofert oraz czynnosci faktycznych 
niewplywaj^cych na wynik post?powania. 

§5 
Odwolanie czlonka Komisji moze nast^pic jezeli: 

a) z przyczyn obiektywnych nie moze on wykonywac swoich obowiazkow, 
b) nieobecnosc czlonka Komisji na posiedzeniu Komisji nie zostanie 

usprawiedliwiona w trybie wskazanym w § 8 ust. 4, 
c) czlonek Komisji nie wykonuje nalozonych na niego obowiazkow lub 

obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa, postanowien Regulaminu oraz 
decyzji Przewodniczacego Komisji, innych niz obecnosc na posiedzeniach 
Komisji. 

IV. UDZIAL BIEGLYCH I INNYCH OSOB W PRACACH KOMISJI 

§6 
1. JeZeli dokonanie oceny ofert lub innych czynnosci w post?powaniu wymaga 

wiadomosci specjalnych, Przewodnicz^cy Komisji sklada Kierownikowi 
Zamawiajacego umotywowany wniosek o powolanie bieglych (rzeczoznawcow). 

2. Wniosek powinien wskazywac osob? bieglego oraz przewidywana wysokosc jego 
wynagrodzenia wraz ze zrodlem finansowania. Do wniosku powinien zostac 
zal^czony projekt umowy z bieglym. 

§7 

1. Decyzj? o powolaniu bieglego podejmuje Kierownik Zamawiajacego. 
2. Po podpisaniu umowy i zobowiazania do zachowania poufnosci, ale przed 

przystapieniem do wykonania jakichkolwiek czynnosci, biegly sklada oswiadczenie, 
o ktorym mowa w §3 ust. 2. Przewodniczaxy Komisji nie dopuszcza do wykonania 
czynnosci przez bieglego, w stosunku do ktorego zajdzie ktorakolwiek z okolicznosci, 
o ktorych mowa w §3 ust. 1. 

3. Biegly przedstawia opini? na pismie w terminie okreslonym w umowie, a na 
zaproszenie Przewodniczacego Komisji bierze udzial w posiedzeniach Komisji 
z glosem doradczym i udziela dodatkowych wyjasnieh. 
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V. PRAWA I OBOWIAZKI CZLONKOW KOMISJI 

§8 
1. Czlonkowie Komisji b?dacy pracownikami Zamawiajacego wykonuja swoje 

obowiazki zwiazane z udzialem w pracach Komisji w ramach obowiazkow 
sluzbowych. 

2. Obowiazkiem przelozonego czlonka Komisji jest umozliwienie czlonkowi Komisji 
udzialu w pracach Komisji. 

3. Czlonek Komisji jest zobowi^zany, najwczesniej jak to jest mozliwe, powiadomic 
Przewodniczacego Komisji o swojej nieobecnosci na posiedzeniu Komisji, podajac 
przyczyny nieobecnosci. 

4. Decyzj? w sprawie usprawiedliwienia nieobecnosci czlonka Komisji na posiedzeniu 
podejmuje Przewodnicz^cy Komisji. Decyzj? o usprawiedliwieniu nieobecnosci 
Przewodniczacego Komisji podejmuje Kierownik Zamawiajacego. 

§9 
1. Czlonkowie Komisji wykonuja powierzone im czynnosci w dobrej wierze, 

z zachowaniem najwyzszej starannosci, kierujac si? wylacznie przepisami prawa, 
swoj^ wiedza i doswiadczeniem. 

2. Do obowiazkow czlonkow Komisji nalezy w szczegolnosci: 
a) udzial w posiedzeniach Komisji, 
b) wykonywanie innych czynnosci zwiazanych z pracami Komisji, zgodnie 

z poleceniami Przewodniczacego Komisji. 

§10 
Czlonkom Komisji nie wolno ujawniac jakichkolwiek informacji zwi^zanych z przebiegiem 
prac Komisji, w tym w szczegolnosci informacji zwiazanych z: 

a) liczb^ zlozonych ofert - do daty skladania ofert, 
b) przebiegiem badania, oceny i porownania tresci zlozonych ofert. 

§11 
Czlonek Komisji ma prawo i obowiazek uczestnictwa we wszystkich pracach Komisji oraz 
prawo wgladu we wszystkie dokumenty zwiazane z praca. Komisji. 

§12 
1. Przewodnicz^cy Komisji kieruje jej pracami. Do jego obowiazkow nalezy 

w szczegolnosci: 
a) odebranie oswiadczeh czlonkow Komisji, o ktorych mowa w §3 ust. 2, oraz 

poinformowanie Kierownika Zamawiajaxego o okolicznosciach, o ktorych 
mowa w §3 ust. 3 albo w §5; 

b) wyznaczanie terminow posiedzeh Komisji, 
c) podzial mi?dzy czlonkow Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
d) nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji przygotowania 

i prowadzenia post?powania o udzielenie Zamowienia; 
e) informowanie Kierownika Zamawiaj^cego o problemach zwiazanych 

z pracami Komisji w toku przygotowania i prowadzenia post?powania 
o udzielenie Zamowienia; 

f) nadzor nad terminowym i prawidlowym dokonywaniem czynnosci 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu post?powaniu o udzielenie Zamowienia; 
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