
Z A R Z 1\ D ZEN I E Nr 0050.38.2019 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia post/ipowania 0 udzielenie 
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uslug 
projektowych dla potrzcb rcalizacji zadan inwestycyjnych Gminy Baboszewo - CZ/iSC 3 pn. 
"Opracowanic dokumentacji projektowych przebudowy drog gminnych". 

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Oz. U .20 18.994) oraz na podstawie art.l9 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowiel\ publicznych (Oz.U. z 20 18 r. pOZ. 1986, ze zm.), 
z a r z l! d z a m, co nastypuje: 

§ 1 
Powolujy Komisjy Przetargow~ do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie zamowlenia 

publicznego w trybie przetargll ni eograniczonego Nr ZP.271.1.4.20 19 na wykonanie uslug 
projektowych dla potrzeb rea lizacj i zadat\ inwestycyj nych Gminy Baboszewo - czesc 3 pn. 
"Opracowanie dokllll1entacji projektowych przeblldowy drog gll1illliych". 

w ski adz i e: 
I . Robert Krysiak 
2. Zbigniew Sul il\ski 
3. Marcin TOll1czewski 

§ 2 

Przewodniczllcy KOll1isji 
Sekretarz 
Czlonek 

Komisja bydzie dzialac na podstawie Regulall1inu pracy komisji przetargowej stanowi~cym 

zal'lczni k do Zarz'ldzenia. 

§ 3 

Komisja rozpocznie prace z dn iell1 powolania, a zakol\czy w dniu podpisania umowy. 

§ 4 

Zarzqdzen ie wchodzi w zyc ie z dn iem podpisania. 



ZalqcZllik do Za'zqdzellia NI' 0050.38.2019 W6j/a Gil/illY Baboszewo 
z tlll;a J 7 maja 2019 r. IV sprmvie pOlVo/ani(l Komisji Przelargowej. 

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

przedmiot zam6wienia: 
Wylmnanie uslug projektowych dla potrzeb realizacji zadan inwestycyjnych Gminy Baboszewo -
czesc 3 pn. "Opracowanic dokllmentacji projektowych przebudowy drag gminnych". 

1.Komisja dziala na podstawie Zarzqdzenia Wojta Gminy Baboszewo Nr 0050.38.2019 z dnia17 maja 2019 r. 
2.Komisja przetargowa dziala zgodn ie z art. 20 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986, 
ze zm. ) 
3.ola waznosci prac komisji wymagana jest obecnosc 213 jej skladu. 

4. Do zadari Przewodniczacego komisji przetargowej nalezy kierowanie pracami komisji przetargowej 
w szczegolnosci: 
1) wyznaczanie termin6w posiedzeri komisji oraz ich prowadzenie, 
2) dopilnowanie, aby czlonkowie komisj i przetargowej zapoznali siE; z niniejszym regulaminem oraz zlozyli pisemne 

oswiadczenie, ze nie podlegajq wylqczeniu z udzialu w PostE;powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego, 
o tresci wymaganej przepisami art. 17 ust.1 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych. 
a)w przypadku ujawnienia siE; w toku prowadzonego post~powan ia okolicznosci 0 ktorych mowa w art.17 ust.1 
ustawy Prawo zamowieri publicznych, Czlonek Komisji obowiqzany jest niezwlocznie wylqczyc si~ z udzialu w 
post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia pub licznego, powiadamiajqc 0 tym na pismie Przewodniczqcego Komisji 
Przetargowej, 
b) Przewodniczqcy Komisji Przetargowej ma obowiqzek powiadomic Wojta Gminy Baboszewo 0 okolicznosciach 
wskazanych wart. 17 ust.1 ustawy , jak rowniez w przypadku nie wywiqzywan ia si~ przez Czlonka Komisji 
Przetargowej z obowiqzkow przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniem niniejszego Regulaminu. 

c)Przewodniczqcy Komisji Przetargowej moze wnioskowac do Wojta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 ktorej 
mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 dolqczenie do sklad u komisji nowej osoby nie podlegajqcej wylqczeniu . 

3) podzial mi~dzy czlonkow komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
4)nadzorowanie prawldlowego prowadzen ia dokumentacj i z post~powania, 
5)informowanie Wojta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 problemach 

zwiqzanych z pracami komisji przetargowej , w przypadkach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej wnioskuje 
o powolanie bieglych (rzeczoznawcow). 

5. Do zadali Sekretarza Komisji Przetargowej nalezy: 
1 )dokumentowanie prac komisji przetargowej w formie protokolu PostE;powania oraz zapewnia form~ pisemnq 
post~powania 0 udzielenie zamowien ia publicznego wedlug wymagari okreslonych przepisami ustawy. 

2)w okresie nieobecnosci Przewodnicz'lcego Komisji Przetargowej, czyn nosci zastrzezone dla Przewodniczqcego 
wykonuje Sekretarz Komisji Przetargowej . 

3)przechowywanie dokumentacj i przetargowej po zakoriczeniu post~powania zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami ustawy Pzp i regulacjami kancelaryjnymi. 

4)przygotowanie opisu zgodnie z art.29 oraz ustalenie wartosci zamowien ia w oparciu 0 art. 34 ustawy - Prawo 
zamowieri publicznych. 

5)zaproponowanie trybu przeprowadzenia post~powania 0 zamowienie publiczne, 
6)opracowanie projektu ogloszenia 0 zamowieniu publicznym, 
7)opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wraz z projektem umowy 

i przedstawienie do zatwierdzenia WOJtowi Gminy albo osobie, 0 ktorej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 PZp. 
8)opracowanie projektow innych dokumentow zwiqzanych z procedurq przetargowq, 
9)opublikowanie ogloszeri 0 przetargu: 

a) w BZP na portalu internetowym UZP 
b) na stronie internetowej www. bip.gminababoszewo.pl 
c) na tablicy ogloszeri Urz~du Gminy Baboszewo. 

10)sporz'ldzanie propozycj i wyjasn ieri na pytania Wykonawcow dotyczqce zamowienia . 
Przygotowanie ewentualnych zmian do SIWZ ( w trybie art. 38 ustA ustawy PZp) oraz przekazanie 
o zatwierdzenia WOJtowi Gminy albo osobie, 0 ktorej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 PZp. 

11 )przygotowanie propozycji pism i prowadzenie pisemnej korespondencj i z Wykonawcami, ktorzy ubiegajq si~ 
o wykonanie zamowienia. 

6. Do zadari Komis ji Przetargowej nalezy: 
1) dokonanie otwarcia ofert: 

a) Komisja dokona publicznego otwarcia ofe rt w dniu okreslonym w ogloszeniu 0 zamowieniu. 
b) Komisja niezwlocznie zwroci oferty bez otwieran ia , ktore wplyn~ly po terminie, 



c) przed otwarciem kazdej oferty Przewodnicz'!cy Komisj i sprawdzi i okaze obecnym stan zabezpieczenia ofert 
oraz poinformuje 0 kwotach jakie Zamawiaj,!cy zamierza przeznaczyc na stinansowanie poszczeg61nych zadan 
zam6wien ia , 

d) po otwarciu kazdej z ofert Przewodnicz'!cy Komisj i oglosi : 
nazw~ i adres Wykonawcy skladaj,!cego ofert~, 
cen~ oferty, 
termin wykonania , 
okres rE;kojmi. 

Pozostale informacje podawane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. podczas otwarcia ofert zostaly okreslone 
wSIWZ. 

e) Komisja odnotowuje w protokole PostE;powania 0 zam6wienie publiczne intormacje okreslone wart. 96 ust. 1 
ustawy - Prawo zam6wien publicznych , 

f) Przewod nicz'!cy zamyka cZE;sC jawn,! posiedzenia Komisj i Przetargowej. 

2) dokonanie badania otert: 

a)Zamawiaj'!cy dokona badania otert w celu ustalenia, czy zlozona oterta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 
89 ust. 1 Pzp, spelniania wymagania okreslone przez zamawiaj,!cego oraz czy nie zachodz'! przeslanki do 
wykluczenia Wykonawcy, a nast~pnie dokona oceny ofert w oparciu 0 opis kryteri6w oraz ich wagi i sposobu 
oceny otert, okreslone w specytikacji istotnych warunk6w zam6wienia , 

b)w sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygni~c w glosowaniu zwykl,! wiE;kszosci,! glos6w. 
c)w przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" , rozstrzyga glos przewodnicz'!cego, 

d)czlonek komisji przetargowej nie moze wstrzymac si~ od glosu . Moze natomiast z,!dac zal'!czenia jego 
pisemnego "odr~bnego stanowiska" do protokolu PostE;powania 

e)skladanie wniosk6w do W6jta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 

odrzucen ie oterty w przypadkach przewidzianych art.89 ustawy - Prawo zam6wien publ icznych. 

3)Ocena ofert odbywa si~ na podstawie kryterium: 
a) cena - 60%; 
b) termin wykonania - 10% 
c) doswiadczenie projektanta - 10% 
d) okres rE;kojmi i nadzoru autorskiego - 20% 
Powyzsze kryteria maj,! zastosowanie do kazdego zadania. 

4)przygotowuje propozycjE; wyboru oterty najkorzystn iejszej b,!dz wystE;puje do W6jta Gminy Baboszewo albo 
osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 uniewaznienie post~powania, 

5)Komisja Przetargowa proponuje wyb6r najkorzystniejszej oterty sposr6d ofert nie odrzuconych i spelniaj'!cych 
wszystkie warunki. Czlonek komisj i rzeteln ie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci, kieruj,!c si~ wyl'!cznie 
przepisami prawa, posiadan,! wiedz,! i doswiadczeniem, 

6) Przyjmuje i ana lizuje informacje Wykonawcy skierowane do Zamawiaj,!cego 0 niezgodnej z przepisami ustawy 
czynnosci lub zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest zobowi'!zany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje 
odwolanie na podstawie arU80 ust.2 . W przypadku uznania zasadnosci przekazanej intormacji Komisja 
Przetargowa powtarza czynnosci albo dokonuje czynnosci zaniechanej, intormuj,!c 0 tym Wykonawc6w w spos6b 
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci, 

, ) Zapoznawanie siE; z tresci,! odwolan ia (na podstawie przeslanej kopii) i merytoryczne ustosunkowanie siE; na 
pismie do tresci odwolania wskazuj'!c okolicznosci faktyczne i prawne czynnosci Zamawiaj,!cego, 

8) W przypadku zaistnienia okolicznosci , 0 kt6rych mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Pzp, komisja wyst~puje do W6jta 
Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 uniewaznienie post~powania. 
Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierac wskazanie podstawy prawnej oraz omawiac 
okolicznosci, kt6re spowodowaly kon iecznosc uniewaznienia PostE;powania. Zawiadomienie 0 uniewazn ieniu 
PostE;powania wysylane jest r6wnoczesnie do wszystkich wykonawc6w zgodnie z art.93 ust.3 Pzp, 

9) Komisja przygotuje tresc zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oterty zgodnie z art.92 ustawy Pzp, 
10) Komisja Przetargowa podpisuje sporz'!dzony protok61 PostE1Powania oraz zal'!czniki do protokolu, 

11) Prace komisji przeta rgowej zatwierdza W6jt Gminy Baboszewo albo osoba, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 
zdan ie 2 Pzp, potwierdzaj,!c podpisem na protokole z dokonanych czynnosci wstE;pnych Komisji oraz protokole 
PostE;powan ia 0 zam6wienie publiczne i innych dokumentach wymagaj,!cych zatwierdzenia przez kierownika 
zamawiaj,!cego, 

7 . W sprawach nieuregulowanych nin iejszym regulaminem zastosowanie maj,! zastosowanie art. 19,20,21 ustawy 
z dn ia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wien publicznych . 


