
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2014 
Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 04 kwietnia 2014 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 
"Dostawa samochodu asenizacyjnego" 

Na podstawie altJO us!.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gmlnnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.594) oraz na pod stawie art.1 9 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieli publicznych (t.j. Oz.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami) . 

z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1 

Powołuję Kom isję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzie lenie zamówienia 
publicznego na dostawę samochodu asenizacyjnego, w s kła d z i e: 

I. Krzysztof Kru szewski Przewodniczący Komisji 
2. Zbigniew Suliń ski Sekretarz 
3. Wojciech Wolder Człone k 

§ 2 

Komisja będzie działać na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej s tanowi ącym za łącznik 

nr I do Za rządzenia. 

§ 3 

Komisja rozpocznie prace z dniem powolania, a zakończy w dniu podpisania umo wy. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi sania 



Zalqcznik Nr I 
do Zarzqdz ellia Nt 24 1]0/4 rVójltl Gmin)' B"boslehJO 
Z dnia 04 kwietllia 20/4 t, IV sprtnvie powolania /(omI!Jji Przetargowej 

REGULAMIN PRACY 

KOMISJI PR ZETARGOWCJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA 

POSTĘPOWAN IA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TR YB IE PRZETARGU 

NIEOGRANI CZONEGO 


Przedmiot zamówienia: 
Dostawa samochodu asenizacyjnego. 

I. 	 Komi sja działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Babosze wo 
Nr 2412014 z dni a04 kwietnia 20 14 r. 

II. 	 Komisja przetargowa działa zgodnie z art. 20 usta wy - Prawo za mów ień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami) 
III. 	 Dla ważnośc i prac komi sji wymagana jest obecność 2/3 jej składu. 

IV. 	 Do zadań Przewodniczącego komi s ji przetargowej należy 
kierowanie pracami komi s ji przetargowej w szczególnoś ci: 

I) Wyznaczan ie terminów posiedzeli komisji oraz ich prowadzenie, 
2) Dopilnowanie, aby członkowie komisji przetargo we) zapozna li s i ę z nini ej s:r.y m 

regulaminem oraz zł oży li pisemn e oświad czenie, że nie podlegają wyłączeniu z ud zialu 
w postępowaniu o udz ie lenie za mówienia publ icznego. o treści wymagane j przepisami 
ar t. 17 usl.2 ustawy wart. 17 usta"y - Pra wo Lamów i ć li publ icznych. 
aj "prz)' p<ldku uj awnićnia s i ę w toku prowad/onego p os tępo wan ia oko li czności o których mowa 

w ar.17 ust. I u.P. z.p. Czlonck Komisji obowiązany jest niezw łocznie wył ączyć si ę z udzialu w 
pos tępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym na piśmi e 
Przewod niczącego Kom isji Przetargowej. 

b) Przewodniczący Ko misji Przetargowej ma obowi 'jzek powiadomić Wójta Gminy Baboszewo 
o okolicznościach wskazan yc h w art. 17 us!.1 ustawy. jak ró wnież w przypaclku nie wywiązywania 

si, przez Członka Kom isji Przetargo wej L obow i ' ł Zków przewidzianych przepisami ustawy oraz 
postanowieniem niniejszego Regulaminu . 

c) Przelvodniczący Komisji Prze targowej może wni oskować do Wójta Gmin y Baboszewo 
o dolączenie do skład u komi sj i nO I",ej oso by nie pod leg,~ącej wyłączeniu . 

3) Podz ia ł mi ędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczy m. 
4) Nadzo rowanie prawidłowego prowadzen ia dokumentacji z postępowan ia. 

5) Informowanie Wójta Gminy Baboszewo o problemach związanych z pracami komisji przetargowe 
IV przypadkach wy magających wiedzy specjalistycznej wni oskuje o powo lanie bi egłyc h 
(r/.eczozna wców). 

V. Do zacl aJl Sekreta rza Komi sji Przeta rgowej należy: 
I) dokumentowanie prac komisji przetargowej IN formi e protokołu postępowania oraz 


zapewnia form<; pi semną postępowania o udzielenie z.amówienia pub licznego według 


wymagań o kreślonych przepi sa mi usta wy. 

2) W okresie nieobecnośc i Prlewodn iczącego Ko misji Prze targo wej , czynności zas trzeżone dla 

przewodniczącego wykonuj e Se kretarz Kom isj i Prze targowej. 
3) Przechowywa nie dok umentacJi prze targowej po zakollczeniu postępowani a zgodnie z obowiązuj ącymi 

przepi sam i ustawy Pzp i regu lacjmni ka n ceła ryjny mi . 



4) PrLygo towan ie opisu zgodni e z art.29 us!.1 oraz ustalenie wartości zamówienia 
w oparciu o art. 34 ust. 2 ustawy - Prawo zamówiell publtcwych. 

5) Zaproponowa nie trybu przeprowadzenia postępowani a o zamówienie publiczne, 
6) Opracowan ie projektu ogloszenia o zamówieniu pub li cznym, 
7) Opracowan ie projektu specyfikacji istotnych wa runków zamówienia wraz z projektem umowy 

i przedstawien ie do zatwi erd ze ni a Wójtowi Gm iny. 
8) Opracowanie projektów innych dokumentów zw i ązanych z pro cedurą przetargową, 
9) Opubli kowanie ogło szer\ o prze targu 

a) w BZP na ponalu internetowym UZP 
b) na ta blicy ogłoszell U rzęd u Gminy w Baboszewie 
c) na stronie interneto wej htl!l: //ugbab(),~c\\,(l .b i !l. ()rg.p l 

10) Sporząd zani e i podpi sani e wyja ś nie'l na pytania Wy kon awców do t yczące za mówienia . 
Przygo towanie ewentualnych zmian do SI WZ ( w trybie art. 38 ustawy Pzp) oraz przekazanie 
do zatwierd zenia Wójtowi Gm iny. 

II ) Prowadzenie korespo ndencj i 7. wykonawcami , którzy ubiegają s ię o wykonanie zamówienia, 

VI. Do zadań Komi sji Przetargowej należy : 
I) Dokonanie otwarcia ofert: 

a) Komisja doko na publi cznego otwarcia ofert w dniu 15 kwictnin 2014 r. godz. [J o; 
b) Ko mi sja n iezwłocznie zw róc i ofert y beL otw ierania, które wpł y n ę ly po termi nie, 
c) Przed otwarciem k ażde j olerty Przewod ni czący Ko mi sj i sprawd zi i okaże obecnym stan 

zabezpieczenia ofert oraz poi nformuj e o kwocie jak ą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zadani~ . 

d) Po otwarciu każdej z ofe rt Prze\\odniczący Komisji ogl os i: 
lU1Z,"vy i adresy wyl,oll:lwCÓW, 
cenę każdej oferty, 

Pozos t a ł e info rmacje podawane zgodnie z art. 86 ust. 4 u.P .z.p. poclczns otwarc ia otert 
(termin wy konania. okres gwarancji , warunki p l a tnośc i ) zostaly ok reś lone w SlWZ. 

e) Komi sja od notowuj e w protokole postępowani a o zamówieni e publiczne 
inform acje określone wart. 96 ust. I ustawy - Prawo zamówień publi cznych. 

f) Przewodniczący zamyka część .jawną po siedze nia Komi sji Prze targowej. 
2) Ocenia spełnienia warunków stawianych dostawcom lub wykonawco m 

ok reś l on yc h wa rt. 22 ust. I ustawy - Pra wo za mówic'l publi cznych i SJW Z oraz wnioskuje do 
Wój ta Gmi ny Baboszewo o wykluczenie wyko nawcó w w przy padkach określonych art. 24 
ustawy -- Pra wo za mówie,i publicznych. 

3) Wnioskuje do Wójta Gm in y Baboszewo o odrzucenie ofert y w przy padkach 
przewidz ianych mt. 89 ustawy - Pra wo zamów ie'l publicznych. 

4) Oceni a oterty nie podlegające od rzuceniu , 
a) w sprawach spomych komisje] przetargowa do konuje rozs trzygnięć w głosowaniu zwyklej 

\~ię k szośc i'l gł osów . 

W przy padk u równej liczby glosów "za" i "przeciv,i", rozstrzyga glos przewodniczącego, 
b) członek komi sji przetargowej ni e może wst rzymać s i ę od gł os u . Może natomiast żądać 

za łącze nia jego pi semnego "odrębnego stanow iska" do protokołu pos t ępowani a. 

5) Ocena ofe rt odbywa s ię na podstawie kryteri um najniższa ce na. 
6) Przygotowuje propozycję wybo ru oterty najko rzys tniejszej bądź. występuje 

do Wój ta Gminy Baboszewo o unieważni e nie post~powani a, 

7) Komi sja Przetargowa proponuje wybó r najko r~ysl ni ej szej okrty s pośród oterlnie odrzuconych 
i spdniaj ącyc h wszystki e w~ runk i . 

Członek komisji rzetelnie i obiekty wni e wy kon uj e po wierzo ne mu czy nnośc i . kie ruj ąc s i ę wy l ąezni e 

prze pi sami prawa, posiadan ,) wi edzą i doświadczeni em. 

http:htl!l://ugbab(),~c\\,(l.bi!l.()rg.pl


8) Przyjmuje i anali zuje inform acje Wykona wcy ski erowane do Zamawiaj ącego 

o niezgoclnej z przepi sa mi usta wy czynnośc i lub za ni ec haniu czynnośc i . do której jest 
zobowiąza n y na pod st,lwie uSlawy, na które ni c przysługuj e odwołani e na podslawie 
arl.180 ust.2 . 

9) W przy padku zaislnieni a okoli cznośc i , o któryc h mo wa wart. 93 usl. I 
usta wy, kOllli sja wys t ępuje do Wójta Gm in y Baboszewo o unieważni enie postępowani a. 

Pisemne uzasadnieni e lak iego wni osk u powinn o zaw ierać ws kaza nie podstawy prawnej oraz 
omawiać oko liczno ści, które spowodowały konieczność uni eważnienia postępowani a. 

Zawiadomi eni e o unieważnieniu pos tępowania wysyłane jest równocześni e do wszystkich 
wy konm·\'Ców zgodni e z art. 93 ustJ P.z. p. 

10) Ko misj a przygotuje treść zawiadomien ia o wy borze najkorzystniejszej ofe rty 
zgodnie z art.92 ustawy I)z.p. 

1 I) KOllli sja Przetargowa podpisuje spow)dzony protokó l po s tępowania ora 7. :całączniki do 
protokołu . 

12) Prace komi sj i przetargowej zatwierdza Wójt Gminy lJaboszewo 
potwierdzając podpi sem na protokole z dokonanych czynnośc i wstępnyc h Komisji ora z 
protokole postępowania o zamówieni e publiczne i innych dokumentach wymagających 
za twierd zenia przez kierownib zamawiaj ącego. 

VII 	. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ln ają zastosowanie art. 
19.20,2\ ustawy z dnia 29 stycznia 20041. - Prawo zamówieli publicznych. 


