
Z A R Z 1\ D ZEN IE Nr 0050.87.2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 07 pazdziernika 2019 r. 

w sprawie powolania komisji przeta"gowej do przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie 
zam6wienia publiczncgo w tJ'ybie przctargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju 
opalowego do cel6w grzewczych szk61na tercnic gminy Baboszewo. 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 l11arca 1990 r. 0 sal11orz'ldzie 
gl11 innYIll (Dz. U .20 19.506) oraz na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zalllowieti publicznych (Dz.U. z 20 19 r. poz. 1843), 
z a ,. z q d z a m, co nastt;;puje: 

§ I 
Powoluj y Komisjy Przetargowq do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie zal110wienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP.271.1. 11.20 19 na sukcesywne dostawy 
oleju opalowego do celow grzewczych szkol na terenie gl11iny Baboszewo. 

w s ki a d z i e: 
I. Anna Zielaskiewicz 
2. Zbigniew Sulitiski 
3. Marzanna Juchner 

§ 2 

Przewodnicz'lca KOllli sj i 
Sekretarz 
Czlonek 

KOl11i sja bydzie dzialac na podstawie Regulaminu pracy kOll1i sj i przetargowej stanowi'lcYIl1 
za1'lcznik do Zarzqdzenia. 

§ 3 

Komisja rozpocznie prace z dniem powolania, a zakoticzy w dnill podpisania 111l10wy. 

§ 4 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dni el11 podpisania. 

mgr ini. Bog 



Zalqcl/Iik do Zarzqdzellia N 0050.87.2019 W6jla Gil/illY Baboszeovo 
Z dnia 07 paidzieJ'uikll 2019 1', IV l'PJ'mvie powotlluia l(omisji Przelargowej. 

REGULAMIN PRACY 
KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOlANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTEiPOWANIA 0 ZAMOWIENIE 
PUBLlCZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Przedmiot zamawienia: 
"Sukcesywne dostawy olcju opalowcgo do celow gl'zcwczych szkol na tcrenie gminy Baboszcwo. " 

1. Komisja dziala na podslawie Zarzqdzenia Wajta Gminy Baboszewo Nr 0050.87.2019 z dnia 07 pazdziern ika 2019 r. 

2. Komisja przetargowa dziala zgodnie z art. 20 ustawy - Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) 

3. Dla waznosci prac komisji wymagana jest obecnosc 2/3 jej skladu. 

4. Do zadari Przewodniczacego komisji przetargowej nalezy kierowanie pracami komisji przetargowej 
w szczegolnosci : 
1) wyznaczanie term inow posiedzeri komisji oraz ich prowadzen ie. 
2) dopilnowanie, aby czlonkowie komisji przetargowej zapoznali si~ z niniejszym regulam inem oraz zlozyli pisemne 

oswiadczenie, ze nie podlegajq wylqczeniu z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zamawienia publicznego, 
o tresci wymaganej przepisami art. 17 ust.1 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych. 
a) w przypadku ujawnienia si~ 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~powan iu 0 udzielenie zamowienia publicznego. powiadamiajqc 0 tym na pismie Przewodniczqcego 
Komisji Przetargowej , 
b)przewodn iczqcy Komisji Przetargowej ma obowiqzek powiadomic W6jta Gminy Baboszewo 0 okolicznosciach 
wskazanych wart. 17 ust. 1 ustawy , jak r6wniez w przypadku nie wywiqzywania 5i" przez Czlonka Komisji 
Przetargowej z obowiqzk6w przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniem nin iejszego Regu laminu. 
c) Przewodniczqcy 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 wylqczen iu. 

3) podzial mi~dzy czlonk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
4) nadzorowanie prawidlowego prowadzen ia dokumentacji z post~powa nia, 

5) informowanie W6jta Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 problemach 
zwiqzanych z pracami komisji przetargowej, 

5. Do zadari Sekretarza Komis ji Przetargowej nalezy: 
1)dokumentowanie prac komisji przetargowej w formie protokolu post~powania oraz zapewn ia form~ pisemnq 

post~powa n ia 0 udzielenie zam6wienia 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~powania zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami ustawy Pzp i regu lacjami kancela ryjnymi. 
4) przygotowanie opisu zgodn ie z art. 29 oraz ustalen ie wartosci zam6wien ia w oparciu 0 art. 34 ustawy - Prawo 

zam6wieri publicznych. 
5) zaproponowanie trybu przeprowadzen ia post~powania 0 zam6wienie publiczne, 
6) opracowanie projektu ogloszen ia 0 zam6wieniu publicznym, 
7) opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunk6w zam6wien ia 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 ogloszeri 0 przetargu : 

a) w BZP na portalu internetowym UZP 
b) na stron ie internetowej www. bip.gminababo5zewo.pl 

10) sporzqdzanie propozYCJi wyjasnieri na pytania Wykonawc6w dotyczqce zam6wien ia. 
Przygotowanie ewentualnych zmian do SIWZ (w trybie art. 38 ustA ustawy PZp) oraz przekazanie 
o zatwierdzenia W6jtowi Gminy albo osobie, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 PZp. 

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



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

a) Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w dniu okreslonym w ogloszeniu 0 zam6wieniu. 
b) Komisja niezwlocznie zwroci oferty bez otwierania , ktore wplynE;ly po terminie , 
c) przed otwarciem kazdej oferty Przewodniczqcy Komisji sprawdzi i okate obecnym stan zabezpieczenia ofert 

oraz poinformuje 0 kwotach jakie Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie poszczegolnych zadari 
zam6wienia, 

d) po otwarciu katdej z ofert Przewodniczqcy Komisji oglosi: 
nazwE; i adres Wykonawcy skladajqcego ofertE; z wyszczegolnieniem CZE;sci zamowienia 
cenE; oferty na CZE;SC/czE;sci zamowienia, na ktorq/ktore zlotono ofertE;. 

Pozostale informacje podawane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZp. podczas otwarcia ofert (termin wykonania 
zam6wienia i warunki platnosci) nie stanowiq kryterium oceny ofert i zostaly okreslone w SIWZ, Okres 
gwarancj i - nie dotyczy niniejszego zam6wienia. 

e) Komisja odnotowuje w protokole PostE;powania 0 zam6wienie publiczne informacje okreslone wart. 96 ust. 1 
ustawy - Prawo zam6wieri publicznych , 

f) Przewodniczqcy zamyka cZE;sC jawnq posiedzenia Komisji Przetargowej. 

2) Zgodnie z pkt 8,6 SIWZ na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp Komisja Przetargowa w PostE;powaniu najpierw 
dokona oceny ofert, a nastE;pnie zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w PostE;powaniu, 
a) Zamawiajqcy w pierwszej kolejnosci dokona badania ofert w celu ustalenia, czy zlotona oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a nastE;pnie dokona oceny ofert w oparciu 0 opis kryteriow oraz ich 
wagi i sposobu oceny ofert, okreslone w specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, 
b) Po dokonaniu badania ofert Komisja Przetargowa dzialajqc na podstawie art, 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem 
zam6wienia, mote wezwac WykonawcE;, ktorego oferta zostala najwytej oceniona, do zlotenia w wyznaczonym, 
nie kr6tszym nit 5 dni , term in ie aktualnych na dzieri zlotenia oswiadczeri i dokument6w potwierdzajqcych 
spelnianie warunk6w udzialu w PostE;powaniu, spelnianie przez oferowane uslugi wymagari okreslonych przez 
zamawiajqcego oraz brak podstaw wykluczenia, 
c) Po otrzymaniu zqdanych dokumentow Komisja Przetargowa ocenia spelnienia warunkow stawianych 
Wykonawcom okreslonych wart. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamowieri publicznych i SIWZ oraz wnioskuje do 
W6jta Gminy Baboszewo, albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 wykluczenie Wykonawc6w 
w przypadkach okreslonych art. 24 ustawy - Prawo zam6wieri 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 rozstrzygniE;c w glosowaniu zwyklq wiE;kszosciq glosow. 
b)w przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw", rozstrzyga glos przewodniczqcego, 
c)czlonek komisji przetargowej nie mote wstrzymac siE; od glosu Mote natomiast tqdac zalqczenia jego 
pisemnego "odrEibnego stanowiska" do protokolu postEipowania, 

5)Ocena ofert odbywa siEi na podstawie kryterium: cena - 100%; 

6)przygotowuje propozycjE; wyboru oferty najkorzystniejszej bqdz wystE;puje do W6jta Gminy Baboszewo albo 
osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp, 0 uniewaznienie PostE;powania, 

7)Komisja Przetargowa proponuje wybor najkorzystn iejszej oferty sposrod ofert nie odrzuconych 
i speln iajqcych wszystkie warunki, 

Czlonek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci , kierujqc siE; 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 ktore nie przysluguje 
odwolanie na podstawie arU80 ust.2, W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Komisja 
Przetargowa powtarza czynnosci albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujqc 0 tym Wykonawcow w spos6b 
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci, 

9)Zapoznawanie siE; z tresciq odwolania (na podstawie przeslanej kopii) i merytoryczne ustosunkowanie siE; na 
pismie do tresci odwolania wskazujqc okolicznosci faktyczne i prawne czynnosci Zamawiajqcego, 

10) W przypadku zaistnienia okolicznosci , 0 ktorych mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Pzp, komisja wystE;puje do Wojta 
Gminy Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej mowa wart. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp 0 uniewatnienie PostE;powania, 
Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierac wskazanie podstawy prawnej oraz omawiac 



okolicznosci , ktore spowodowaly koniecznosc uniewaznienia post~powania . Zawiadomienie 0 uniewaznieniu 
post~powania wysylane jest rownoczesnie do wszystkich wykonawcow zgodnie z art.93 ust.3 Pzp, 

11 )Komisja przygotuje tresc zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, 

12)Komisja Przetargowa podpisuje sporz<jdzony protokol post~powania oraz zal<jczniki do protokolu, 

13)prace komisji przetargowej zatwierdza Wajt Gminy Baboszewo albo osoba, 0 ktorej mowa wart. 18 ust. 2 
zdanie 2 Pzp, potwierdzaj<jc podpisem na protokole z dokonanych czynnosci wst~pnych Komisji oraz protokole 
post~powania 0 zam6wienie publiczne i innych dokumentach wymagaj<jcych zatwierdzenia przez kierownika 
zamawiaj<jcego, 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj<j zastosowanie art.19,20,21 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wieri publicznych. 


