
Z A R Z t\ D ZEN I E Nr 0050.57.2019 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia 05 lipca 2019 r. 

w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uslug dowozu 
uczni6w do szl{(JI w roku szkolnym 2019/2020. 

Na podstawie arL30 usLI ustaw), Z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzijdzie 
gminnym (Oz.U.20 18 .994) oraz na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zam6wiel\ publicznych (Oz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), 
z a r z l! d z a m, co nasr"puje: 

§ I 
Powoluj" KOllli sj" Przetargow!) do przeprowadzenia post"powania 0 udzielenie zalllowlenia 

publ icznego w tryb ie przetargu nieograniczonego Nr ZP.27 1.1.6.20 19 na wykonanie uslug 
dowozu uczni 6w do szk61 w rok u szkolnYIll 201 9/2020 
w s kI a d z i e : 
I. ArLl1a Zielaskiewicz 
2. Zbigniew Suli!\ski 
3. Kamila Zwierzchowska 

§ 2 

Przewodnicz,!ca KOllli sji 
Sekretarz 
Czlonek 

Komisja b"dzie dziala6 na podstawie Regulaminu prac)' komisji przetargowej stanowi,!cym 
zalqcznik do Zarz!)dzenia. 

§ 3 

Komisj a rozpocznie prace z dnielll powolania, a zakol\czy w dniu podpisania umowy. 

§ 4 

Zarzqdzenie wchodzi w zyc ie z dniem podpisania. 

mgr ini. Bogdan ]anu3z PietruazewsKl 



ZlIlqCZllik do ZII /,zqdzellill Nr 0050.57.2019 WOjlll GlllillY BllboszelVo 
z filii" ()5Iipc(t 2019 r. IY spr(lwie pOlVoitlllia f(omi~ji Przelargowej. 

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

przedmiot zam6wienia: 
Wykonanic uslug dowozu dzieci do szk61 w roku szkolnym 2019/2020 . 

1.Komisja dziala na podstawie Zarzqdzenia W6jta Gminy Baboszewo Nr 0050.57.2019 z dnia 05 lipca 2019 r. 
2.Komisja przetargowa dziala zgodnie z art. 20 ustawy - Prawo zam6wieil publicznych (Oz.U. z 2018 r. poz.1986, 
zezm.) 
3.01a waznosci prac komisji wymagana jest obecnosc 2/3 jej sklad u. 

4.00 zadan Przewodniczacego komisji przetargowej nalezy kierowanie pracami komisji przetargowej 
w szczeg6lnosci : 
1) wyznaczanie termin6w posiedzeil komisji oraz ich prowadzenie, 
2) dopilnowanie, aby czlonkowie komisji przetargowej zapoznali si~ z niniejszym regulaminem oraz zlozyl i pisemne 

oswiadczenie, ze nie podlegajq wylqczeniu z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wien ia publicznego, 
o tresci wymaganej przepisami art. 17 ust. 1 ustawy - Prawo zam6wieil publicznych. 
a)w przypadku ujawnienia s i~ w toku prowadzonego post~powan ia okolicznosci 0 kt6rych mowa w art.17 ust.1 
ustawy Prawo zam6wieri publicznych. Czlonek Komisj i obowiqzany jest niezwlocznie wylqCzyc si~ z udzialu w 
post~powan iu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, powiadamiajqc 0 tym na pismie Przewodniczqcego Komisji 
Przetargowej, 
b) Przewodniczqcy Komisji Przetargowej rna obowiqzek powiadomic W6jta Gminy Baboszewo 0 okolicznosciach 
wskazanych wart. 17 ust. 1 ustawy , jak r6wniez w przypadku nie wywiqzywania si~ przez Czlonka Komisji 
Przetargowej z obowiqzk6w przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniem niniejszego Regulaminu. 
c)przewodniczqcy Komisj i Przetargowej moze wnioskowac do W6jta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej 
mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 dolqczenie do skladu komisj i nowej osoby nie podlegajqcej wylqczeniu. 

3) podz ial mi~dzy czlonk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
4)nadzorowan ie prawidlowego prowadzenia dokumentacji z post~powania, 
5)inlormowanie W6j ta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 problemaeh 

zwiqzanych z praeami komisj i przetargowej, w przypadkach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej wn ioskuje 
o powolanie bieglych (rzeezoznawc6w). 

5. Do zadail Sekretarza Komisji Przetargowej nalezy: 
1 )dokumentowanie prac komisji przetargowej w lormie protokolu post~powan ia oraz zapewnia form~ pisemnq 

postEiPowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wedlug wymagail okreslonych przepisami ustawy. 
2)w okresie nieobecnosci Przewodniezqcego Komisji Przetargowej , czynnosci zastrzezone dla Przewodniczqcego 

wykonuje Sekretarz Komisji Przetargowej . 
3)przechowywanie dokumentaeji przetargowej po zakonczeniu post~powania zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami ustawy Pzp i reg ulacjami kancelaryjnymi. 
4)przygotowanie opisu zgodnie z art.29 oraz ustalenie wartosci zam6wien ia w opareiu 0 art. 34 ustawy - Prawo 

zam6wieri publicznych. 
5)zaproponowanie trybu przeprowadzenia postEiPowania 0 zam6wien ie publiczne, 
6)opracowanie projektu ogloszenia 0 zam6wieniu publicznym, 
7)opracowanie projektu specylikaeji istotnyeh waru nk6w zam6wienia wraz z projektem umowy 

i przedstawienie do zatwierdzenia W6jtowi Gminy albo osobie, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp. 
8)opracowanie projekt6w innych dokument6w zwiqzanych z procedurq przetargowq, 
9)opublikowanie ogloszen 0 przetargu : 

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

10)sporzqdzanie propozycj i wyjasnieil na pytania Wykonawe6w dotyezqee zam6wienia. 
Przygotowanie ewentualnyeh zmian do SIWZ ( w trybie art. 38 ustA ustawy PZp) oraz przekazanie 
o zatwierdzen ia W6jtowi Gminy albo osobie, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdan ie 2 PZp. 

11 )przygotowanie propozycji pism i prowadzenie pisemnej korespondencj i z Wykonawcami , kt6rzy ubiegajq si~ 
o wykonanie zam6wienia, 

6. Do zadail Komisji Przetargowej nalezy: 
1) dokonanie otwarcia olert: 

a) Komisja dokona pub licznego otwarcia olert w dniu okreslonym w ogloszeniu 0 zam6wieniu . 
b) Komisja niezwlocznie zwr6ci olerty bez otwierania , kt6re wplyn~ly po terminie, 



c) przed otwarciem kazdeJ olerty Przewodniczqcy Komisji sprawdzi i okaze obecnym stan zabezpieczenia olert 
oraz poinlormuje 0 kwotach jakie Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na slinansowanie poszczeg61nych zadari 
zam6wienia , 

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

cen~ olerty, 
czas podstawienia autobusu zast~pczego w przypadku awarii. 

Pozostale inlormacje podawane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZp. podczas otwarcia olert zostaly okreslone 
wSIWZ. 

e) Komisja odnotowuje w protokole post~powania 0 zamowienie publiczne inlormacje okreslone wart. 96 ust. 1 
ustawy - Prawo zamowieri publicznych, 

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

2) dokonanie badania olert: 

a)Zamawiajqcy dokona badania olert w celu ustalenia, czy zlozona olerta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 
89 ust. 1 Pzp, spelniania wymagania okreslone przez zamawiajqcego oraz czy nie zachodzq przeslanki do 
wykluczenia Wykonawcy, a nast~pnie dokona oceny olert w oparciu 0 opis kryteriow oraz ich wagi i sposobu 
oceny olert, okreslone w specylikacji istotnych warunkow zamowienia , 

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

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

d)skladanie wniosk6w do Wojta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 ktorej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 

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

3)Ocena olert odbywa si~ na podstawie kryterium: 
a) cena - 60%; 
b) czas podstawienia autobusu zast~pczego w przypadku awarii - 40%. 
Powyzsze kryteria majq zastosowan ie do kazdej cz~sci zamowienia. 

4)przygotowuje propozycj~ wyboru olerty najkorzystniejszej bqdz wyst~puje do W6jta Gminy Baboszewo albo 
osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdan ie 2 Pzp, 0 uniewaznienie post~powania, 

5)Komisja Przetargowa proponuje wybor najkorzystn iejszej olerty sposrod olert 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 inlormacje Wykonawcy skierowane do Zamawiajqcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy 
czynnosci lub zaniechaniu czynnosci , do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje 
odwolan ie na podstawie art.180 ust.2 . W przypadku uznan ia zasadnosci przekazanej inlormacji Komisja 
Przetargowa powtarza czynnosci albo dokonuje czynnosci zaniechanej, inlormujqc 0 tym Wykonawc6w w spos6b 
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci , 

7) Zapoznawanie si~ z tresciq odwolania (na podstawie przeslanej kopi i) i merytoryczne ustosunkowanie si~ na 
pismie do tresci odwolan ia wskazujqc okolicznosci laktyczne i prawne czynnosci Zamawiajqcego, 
W przypadku zaistnienia okolicznosci , 0 ktorych mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Pzp, komisja wyst~puje do W6jta 
Gminy Baboszewo albo osoby, 0 ktorej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 uniewatnienie post~powania. 
Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierac wskazanie podstawy prawnej oraz omawiac 
okolicznosci, kt6re spowodowaly koniecznosc uniewaznienia post~powania. Zawiadomienie 0 uniewaznieniu 
post~powania wysylane jest r6wnoczesnie do wszystkich wykonawc6w zgodnie z art.93 ust.3 Pzp, 

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

11) Prace komisji przetargowej zatwierdza W6jt Gminy Baboszewo albo osoba, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 
zdan ie 2 Pzp, potwierdzajqc podpisem na protokole z dokonanych czynnosci wst~pnych Komisji oraz protokole 
post~powania 0 zamowienie 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 styczn ia 2004r. - Prawo zamowieri publicznych. 


