
Z A R Z 1\ D ZEN I E Nr 0050.5.2019 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia lliutego 2019 r. 

w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia post«;powania 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uslug 
pJ'ojektowych dla potrzeb realizacji zadan inwestycyjnych Gminy Baboszewo w 2019 roku -
czesc 1 pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oswietlenia przy ul. Jana 
i Antoniego Brodeckich w Baboszewie". 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzi)dzie 
gmimlym (Dz.U.2018.994) oraz na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowiell publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986), 
z a r Z q d z a m, co nastypuje: 

§ 1 
Powolujy Komisjy Przetargowq do przeprowadzenia postypowania 0 lldzielenie zamowlenia 

publicznego w trybie przetargll nieograniczonego Nr ZP.271.1 .1.2019 na wykonanie uslug 
projektowych dla potrzeb realizacji zadail inwestycyjnych Gminy Baboszewo w 2019 rokll 
czesc 1 pn. "Opracowanie dokllmentacji projektowej blldowy oswietlenia przy lll. Jana 
i Antoniego Brodeckich w Baboszewie". 

w s k! ad z i e: 
1. Marcin Tomczewski 
2. Zbigniew Suliilski 
3. Marzanna Demkowicz 

§ 2 

Przewodniczqcy Komisji 
Sekretarz 
Czlonek 

Komisja bydzie dzialac na podstawie Reglliaminu pracy komisji przetargowej stanowiqcym 
zali)cznik do Zarz,!dzenia. 

§ 3 

Komisja rozpocznie prace z dniem powolania, a zakoilczy w dni II podpisania 111110Wy. 

§ 4 

Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpi sania. 



ZalqcZllik do Zarzqdzellia Nr 0050.5.2019 Woj/(t GlllillY BaboszelVo 
z dnia 1 J lutego 2019 r. IV ~pJ'mvie /lowal""i,, Komisji Przelargowej. 

REGULAMIN PRACY 
KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOt.ANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTE;POWANIA 0 ZAMOWIENIE 
PUBLlCZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Przedmiot zamowienia: 
Wykonanie uslug projektowych dla potrzeb realizacji zadan inwestycyjnych Gminy Baboszewo w 
2019 roku - czesc 1 pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oswietlenia przy ul. Jana 
i Antoniego Brodeckich w Baboszewie". 
1.Komisja dziala na podstawie Zarzqdzenia W6jta Gminy Baboszewo Nr 0050.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 
2.Komisja przetargowa dziala zgodnie z art. 20 ustawy - Prawo zam6wien publicznych (Oz. U. z 2018 r. poz.1986) 
3.01a waznosci prac komisji wymagana jest obecnosc 2/3 jej skladu. 

4. Do zadan Przewodniczacego komisji przetargowej nalezy kierowanie pracami komisji przetargowej 
w szczeg6lnosci : 
1) wyznaczanie term in6w posiedzen komisji oraz ich prowadzen ie, 
2) dopilnowanie, aby czlonkowie komisj i przetargowej zapozna li s i~ z niniejszym regu laminem oraz zlozyli pisemne 

oswiadczenie, ze nie podlegajq wylqczeniu z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 0 

tresci wymaganej przepisami art. 17 ust.1 ustawy - Prawo zam6wien publicznych. 
a)w przypadku ujawnienia siE; w toku prowadzonego PostE;powania okolicznosci 0 ktorych mowa w art.17 ust.1 
ustawy Prawo zam6wien publicznych , Czlonek Komisj i obowiqzany jest niezwlocznie wylqczyc siE; z udzialu w 
PostE;powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, powiadamiajqc 0 tym na pismie Przewodniczqcego Komisji 
Przetargowej , 
b) Przewodniczqcy Komisji Przetargowej ma obowiqzek powiadomic W6jta Gminy Baboszewo ookolicznosciach 
wskazanych wart. 17 ust.1 ustawy , jak r6wn iez w przypadku nie wywiqzywania siE; przez Czlonka Komisji 
Przetargowej z obowiqzk6w przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniem niniejszego Regulaminu. 
c)przewodn iczqcy Komisji Przetargowej moze wnioskowac do W6jta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej 
mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 dolqczenie do skladu komisji noweJ osoby nie podlegajqcej wylqczeniu. 

3) podzial miE;dzy czlonk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym , 
4)nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji z PostE;powania, 
5)informowanie W6jta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdan ie 2 Pzp 0 problemach 

zwiqzanych z pracami komisji przetargowej , w przypadkach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej wnioskuje 
o powolan ie bieglych (rzeczoznawc6w) . 

5. Do zadan Sekretarza Komis ji Przetargowej nalezy: 
1 )dokumentowanie prac komisji przetargowej w formie protokolu PostE;powania oraz zapewnia formE; pisemnq 

postE;powania 0 udzielenie zam6wien ia publicznego wedlug wymagan okreslonych przepisami ustawy. 
2)w okresie nieobecnosci Przewodniczqcego Komisji Przetargowej , czynnosci zastrzezone dla Przewodniczqcego 

wykonuje Sekretarz Komisji PrzetargoweJ. 
3)przechowywanie dokumentacji przetargowej po zakonczeniu PostE;powania zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami ustawy Pzp i regulacjami kancelaryjnymi. 
4)przygotowanie opisu zgodnie z art.29 oraz ustalenie wartosci zam6wienia w oparciu 0 art. 34 ustawy - Prawo 

zam6wien publicznych. 
5)zaproponowanie trybu przeprowadzen ia PostE;powania 0 zam6wienie publiczne, 
6)opracowan ie projektu ogloszen ia 0 zam6wieniu publicznym, 
7)opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunk6w zamawienia wraz z projektem umowy 

i przedstawien ie do zatwierdzenia Wajtowi Gminy albo osobie, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp. 
8)opracowanie projektaw innych dokument6w zwiqzanych z procedurq przetargowq, 
9)opublikowan ie ogloszen 0 przeta rgu : 

a) w BZP na portalu internetowym UZP 
b) na stronie internetowej www. bip.gminababoszewo.pl 
c) na tablicy ogloszen UrzE;du Gminy Baboszewo. 

10)sporzqdzanie propozycji wyjasnien na pytania Wykonawc6w dotyczqce zamawienia. 
Przygotowanie ewentua lnych zmian do SIWZ ( w trybie art. 38 ust.4 ustawy PZp) oraz przekazan ie 
o zatwierdzenia W6jtowi Gminy albo osobie, 0 ktarej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 PZp. 

11 )przygotowanie propozycji pism i prowadzenie pisemnej korespondencj i z Wykonawcami, kt6rzy ubiegajq siE; 
o wykonan ie zamawienia, 

6. Do zadan Komis ji Przetargowel nalezy: 
1) dokonanie otwarcia olert: 

a) Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w dniu okreslonym w ogloszeniu 0 zam6wieniu. 
b) Komisja niezwloczn ie zwraci olerty bez otwieran ia , kt6re wplynE;ly po terminie, 



c) przed otwarciem kazdej oferty Przewodniczqcy Komisji sprawdzi i okaze obecnym stan zabezpieczenia ofert 
oraz poinformuje 0 kwotach jakie Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie poszczeg61nych zadan 
zam6wienia, 

d) po otwarciu kazdej z ofert Przewodniczqcy Komisji oglosi: 
nazw~ i adres Wykonawcy skladajqcego ofert~ , 

cen~ oferty, 
termin wykonania. 

Pozostale informacje podawane zgodnie z ar!. 86 us!. 4 ustawy Pzp. podczas otwarcia ofert zostaly okreslone 
wSIWZ. 

e) Komisja odnotowuje w protokole post~powania 0 zam6wienie publiczne informacje okreslone wart. 96 us!. 1 
ustawy - Prawo zam6wien publicznych , 

f) Przewodniczqcy zamyka cz~sc jawnq posiedzenia Komisji Przetargowej. 

2) dokonanie badania ofert: 

a)Zamawiajqcy dokona badania ofert w celu ustalenia, czy zlozona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 
89 us!. 1 Pzp, spelniania wymagania okreslone przez zamawiajqcego oraz czy nie zachodzq przeslanki do 
wykluczenia Wykonawcy, a nast~pnie dokona oceny ofert w oparciu 0 opis kryteri6w oraz ich wagi i sposobu 
oceny ofert, okreslone w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, 

b)w sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygni~c w glosowaniu zwyklq wi~kszosciq glos6w. 
c)w przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw", rozstrzyga glos przewodniczqcego, 

d)czlonek komisji przetargowej nie moze wstrzymac si~ od glosu . Moze natomiast zqdac zalqczenia jego 
pisemnego "odr~bnego stanowiska" do protokolu post~powania 

e)skladanie wn iosk6w do W6jta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 us!. 2 zdanie 2 Pzp 0 

odrzucenie olerty w przypadkach przewidzianych art.89 ustawy - Prawo zam6wien publicznych. 

3)Ocena olert odbywa si~ na podstawie kryterium: 
a) cena - 60%; 
b) termin wykonania - 40% 

4)przygotowuje propozycj~ wyboru oferty najkorzystniejszej bqdz wyst~puje do W6jta Gminy Baboszewo albo 
osoby, 0 kt6rej mowa war!. 18 us!. 2 zdanie 2 Pzp, 0 uniewaznienie post~powania, 

5)Komisja Przetargowa proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty sposr6d ofert nie odrzuconych i spelniajqcych 
wszystkie warunki. Czlonek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci, kierujqc si~ wylqcznie 
przepisami prawa, posiadanq wiedzq i doswiadczeniem, 

6) Przyjmuje i analizuje informacje Wykonawcy skierowane do Zamawiajqcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy 
czynnosci lub zaniechaniu czynnosci , do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje 
odwolanie na podstawie arU80 us!.2. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej inlormacji Komisja 
Przetargowa powtarza czynnosci albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujqc 0 tym Wykonawc6w w spos6b 
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci, 

7) Zapoznawanie si~ z tresciq odwolania (na podstawie przeslanej kopii) i merytoryczne ustosunkowanie si~ na 
pismie do tresci odwolania wskazujqc okolicznosci faktyczne i prawne czynnosci Zamawiajqcego, 

8) W przypadku zaistnienia okolicznosci , 0 kt6rych mowa wart. 93 us!. 1 ustawy Pzp, komisja wyst~puje do W6jta 
Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa war!. 18 us!. 2 zdanie 2 Pzp 0 uniewaznienie post~powania. 
Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierac wskazanie podstawy prawnej oraz omawiac 
okolicznosci, kt6re spowodowaly koniecznosc uniewatnienia post~powania . Zawiadomienie 0 uniewatnieniu 
post~powania wysylane jest r6wnoczesnie do wszystkich wykonawc6w zgodnie z ar!.93 us!.3 Pzp, 

9) Komisja przygotuje tresc zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zgodn ie z art.92 ustawy Pzp, 
10) Komisja Przetargowa podpisuje sporzqdzony protok61 post~powania oraz zalqczniki do protokolu, 

11) Prace komisji przetargowej zatwierdza Wajt Gminy Baboszewo albo osoba, 0 kt6rej mowa wart. 18 us!. 2 
zdanie 2 Pzp, potwierdzajqc podpisem na protokole z dokonanych czynnosci wst~pnych Komisji oraz protokole 
post~powania 0 zam6wienie publiczne i innych dokumentach wymagajqcych zatwierdzenia przez kierownika 
zamawiajqcego, 

7 . W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie majq zastosowanie art.19,20,21 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wien publicznych. 

mgr int. B 


