
Z A R Z ADZ EN I E Nr 0050.71.2019 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 
z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powolania komisji pr-zetat'gowej do przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie 
zamowienia publiczncgo w trybie przctargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa dostawa 
paliwa gazowego - gazu zicmnego wysokometanowego grupy E do budynkow Gminy 
Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samDrzqdzie gminnym 
(Dz.V. z 20 19, poz. 506) oraz na podstawie art.l 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 r. -
Prawo zamowiell pUblicznych (Dz.V. z 20 18 poz. 1986, ze zm. ), 
z a r z !J d z a m, co nastypuje: 

§ I 
Powolujy KO l11i sjy PrzetargowlJ do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie 

zam6wienia publicznego ZP.27 1.1. 7.20 19 na kompleksowlJ dostawy paliwa gazowego - gazu 
ziemnego wysokometanowego grupy E do budynk6w Gmi ny Baboszewo i jej jednostek 
organizacyjnycll. 

w ski adz i e: 
I . Robert Krys iak 
2. Zbigniew Sui illSki 
3. Tomasz Lewicki 

§ 2 

Przewodniczqcy Komisii 
Sekretarz 
Czlonek 

Komisja bydzie dzialac na podstawie Regulaminu pracy komisj i przetargowej stanowillcym 
za lqczn ik do ZarzlJclzen ia. 

§ 3 

Kom isj a rozpocznie prace z dnie l11 powoiania , a zakOllczy w dniu podpisania Ul11owy. 

§ 4 

ZarzlJdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgr ini. nusz PietruJZews};i 



Zlllqczni k 
do Zarzqdzenia Nr 0050. 71.2019 Wdjla Gminy Babo!;zewo z tiJlia 20 sierpllia 201 9 r. 
IV sprtllVie p OJilo lallia }(omisji PrzelargolVej. 

REGULAMIN PRACY 
KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOtANEJ DO PRZEPROWADZEN IA POSTE;POWANIA 0 ZAM6wIENI E 

PUBLlCZNE W TRYBI E PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - dostawy. 
przedmiot zam6wienia: 

"Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynk6w Gminy 
Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych". 
1.Komisja dziaia na podstawie Zarz~dzenia W6jta Gminy Baboszewo Nr 0050.71.2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. 
2.Komisja przetargowa dziala zgodnie z art. 20 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, 
ze zm.) 
3.Dla waznosci prac komisji wymagana jest obecnosc 2/3 jej skladu. 
4. Do zadari Przewodniczgcego komisji przetargowej nalezy kierowanie pracami komisji przetargowej 
w szczegolnosci: 
1) wyznaczanie termin6w posiedzeri komisli oraz ich prowadzen ie, 
2) dopilnowanie, aby czlonkowie komisji przetargowej zapoznali si~ z nin iejszym regu laminem oraz zlozyli pisemne 
oswiadczenie, ze nie pod legajq wylqczeniu z udzialu w post~powaniu 0 udzielen ie zamowien ia publicznego, 0 tresci 
wymaganej przepisami art. 17 ust. 1 ustawy - Prawo zamowieri publicznych. 

a)w przypadku ujawnienia s i ~ w toku prowadzonego pos t~powania okolicznosci 0 ktorych mowa wart 17 ust1 
OIstawy Prawo zam6wieri publicznych , Czlonek Komisji obowiqzany jest niezwlocznie wylqczyc si~ z udzialu w 

st~powaniu 0 udzielenie zam6wien ia publicznego, 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 r6wniez w przypadku nie wywiqzywania s i~ przez Czlonka Komisji 
Przetargowej z obowiqzkow przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniem niniejszego Regulaminu. 

c) Przewodniczqcy Komisji Przetargowej moze wnioskowat do W6jta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa 
wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 dolqczenie do skladu komisJi nowej osoby nie pod legajqcej wylqczeniu . 
3) Podzial mi~dzy czlonkow komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
4)nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji z post~powania, 
5)inlormowanie WOlta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 ktorej mowa wart. 18 ust. 2 zdan ie 2 Pzp 0 problemach 
zwiqzanych z pracami komisj i przetargowej , 
w przypadkach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej wn ioskuje 0 powolanie bieglych (rzeczoznawcow) . 
5. Do zadari Sekretarza Komisji Przetargowej nalezy: 
1) dokumentowanie prac komisji przetargowej w lormie protokolu pos t~powania oraz zapewn ia lorm~ pisemnq 
pos t~powa nia 0 udzie lenie zamowien ia publicznego wedlug wymagari okreslonych przepisami ustawy. 
2) w okresie nieobecnosci Przewodniczqcego Komisji Przetargowej , czynnosci zastrzezone dla Przewodniczqcego 

wykonuje Sekretarz Komisji Przetargowej. 
3) Przechowywanie dokumentacji przetargowej po zakoriczeniu post~powa n ia zgodn ie z obowiqzujqcymi 

przepisami ustawy Pzp i regu lacjami kancelaryjnym i. 
" przygotowanie opisu zgodnie z art.29 oraz ustalenie wartosci zam6wien ia w oparciu 0 art. 34 ustawy - Prawo 

,n6wieri publicznych. 
5) zaproponowanie trybu przeprowadzenia post~powan i a 0 zam6wienie pub liczne, 
6) opracowanie projektu ogloszen ia 0 zamowien iu publicznym, 
7) opracowanie projektu specylikacji istotnych warunk6w 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 projektow innych dokumentow zwiqzanych z procedurq przetargowq, 
9) opublikowanie ogloszeri 0 przetargu : 

a) w BZP na portalu internetowym UZP 
b) na stron ie internetowej www. bip.gminababoszewo.p l 
c) na tablicy ogloszeri Urz~du Gminy Baboszewo. 

10) sporzqdzanie propozycji wyjasn ieri na pytania Wykonawcow dotyczqce zamowienia. 
Przygotowanie ewentualnych zmian do SIWZ ( w trybie art. 38 ustA ustawy Pzp) oraz przekazan ie 
o zatwierdzen ia Wojtowi Gminy albo osobie, 0 ktorej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 pzp. 

11 )przygotowanie propozycj i pism i prowadzenie pisemnej korespondencji z Wykonawcami, ktorzy ubiegajq si~ 0 wykona 
zam6wienia , 
6. Do zadari Komisii Przetargowel nalezy: 
1) dokonanie otwarcia olert: 
a) Komisja dokona publicznego otwarcia olert w dniu okres lonym w ogloszen iu 0 zamowieniu. 
b) Komisja niezwlocznie zwroci olerty , ktore wplyn~ly po terminie. 
c) przed otwarciem kazdej olerty Przewodniczqcy Komisj i sprawdzi i okaze obecnym stan zabezpieczenia olert oraz 

poinlormuje 0 kwotach jakie Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na slinansowanie poszczegolnych zadari 
zam6wienia , 



d) po otwarciu kazdej z ofert Przewodniczqcy Komisji oglosi: 
nazw'! i adres Wykonawcy skladaj~cego otert'!, 
cen,! oterty , 

Pozostale informacje podawane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZp. podczas otwarcia ofert zostaly okreslone w 
SIWZ. 
e) Komisja odnotowuje w protokole postEipowania 0 zam6wienie publiczne informacje okreslone wart. 96 ust. 1 
ustawy - Prawo zam6wieli publicznych, 
t) Przewodniczqcy zamyka CZEiSC jawnq posiedzenia Komisji Przetargowej , 

2) Zgodnie z pkt 8.6 SIWZ na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp Komisja Przetargowa w post~powaniu najpierw 
dokona oceny ofert, a nast~pnie zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczen iu oraz spelnia warunki udzialu w post~powaniu , 

a) Zamawiajqcy w pierwszej kolejnosci dokona badania ofert w celu ustalenia, czy zlozona oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a nast~pnie dokona oceny ofert w oparciu 0 opis kryteri6w oraz ich wagi 
i sposobu oceny ofert, okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia , 
b) Po dokonaniu badania ofert Komisja Przetargowa dzialajqc na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem 
zam6wienia , moze wezwac Wykonawc~ , kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie 
kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieli zlozenia oswiadczeli i dokument6w potwierdzajqcych spelnianie 
warunk6w udzialu w post~powaniu , spelnianie przez oferowane uslugi wymagali okreslonych przez zamawiajqcego 
oraz brak podstaw wykluczenia , 
c) Po otrzymaniu zqdanych dokument6w Komisja Przetargowa ocenia spelnienia warunk6w stawianych 
Wykonawcom okreslonych wart. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam6wieli publicznych i SIWZ oraz wnioskuje do W6jta 
r,miny Baboszewo, albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 wykluczenie Wykonawc6w w 

,ypadkach okreslonych art. 24 ustawy - Prawo zam6wieli publicznych, 

3)Wnioskuje do W6jta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 odrzucenie oferty 
w przypadkach przewidzianych art.89 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych. 
4) Ocenia oferty nie podlegajqce odrzuceniu , 
a)w sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygni~c w glosowaniu zwyklq wi~kszosciq glos6w. 
b)w przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" , rozstrzyga glos przewodniczqcego, 
c)czlonek komisji przetargowej nie moze wstrzymac si~ od glosu . Moze natomiast Zqdac zalqczenia jego pisemnego 
"odr~bnego stanowiska" do protokolu post~powania , 
5)Ocena ofert odbywa si~ na podstawie kryterium - "cena" - 1 00% 
6) Przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bqdz wystllPuje do W6jta Gminy Baboszewo albo 
osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 uniewaznienie post~powan ia , 
7) Komisja Przetargowa proponuje wyb6r najkorzystn iejszej oferty sposr6d ofert nie odrzuconych 
i spelniajqcych wszystkie warunki Czlonek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci , kierujqc 
wylqcznie przepisami prawa, posiadanq wiedzq i doswiadczeniem, 
8) 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 art.180 ust.2. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Komisja Przetargowa 
powtarza czynnosci albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujqc 0 tym Wykonawc6w w spos6b przewidziany w 
ustawie dla tej czynnosci , 
, Zapoznawanie sill z tresciq odwolania (na podstawie przeslanej kopii) i merytoryczne ustosunkowanie si~ na 
pismie do tresci odwolania wskazujqc okolicznosci fa ktyczne i prawne czynnosci Zamawiajqcego, 
10) W przypadku zaistnienia okolicznosci , 0 kt6rych mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Pzp, komisja wystEiPuje 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 koniecznosc uniewaznienia post~powania . Zawiadomienie 0 uniewaznieniu post~powania wysylane jest 
r6wnoczesnie do wszystkich wykonawc6w zgodnie z art.93 ust.3 Pzp, 
10) Komisja przygotuje tresc zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.92 ustawy Pzp, 
11) Komisja Przetargowa podpisuje sporzqdzony protok61 postePowania oraz zalqczniki do protokolu, 
12) Prace komisji przetargowej za twierdza Wajt Gminy Baboszewo albo osoba, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 
zdanie 2 Pzp, potwierdzajqc podpisem na protokole z dokonanych czynnosci wstepnych Komisji oraz protokole 
postePowania 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 zam6wieri publicznych. 

wO.JT 

mgr in;. BOgd~nUSZ Pietruszew,/j 


