ZARZĄDZENIE

Nr 48/2014

Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 20

w sprawie

października

2014 r.

powołania

komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności. "
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.594) oraz na podstawie art .19 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).
za rz

ą

dza

ID,

co

następuje:

§I
Powołuj ę Komisję Przetargową

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na" Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoJci."

w s k I a d z i e:

I. Marzanna Demkowicz
2. Zbigniew Suliński
3. Renata Jankowska

-

Przewodnicząca

Komisji

Sekretarz
-

Członek

§ 2
Komisja będzie dział ać na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
nr l do Zarządzenia.

stanowiąc y m załąc zn ik

§3
Komisja rozpocznie prace z dniem

powołania,

a zakoI1czy w dniu podpisania umowy.

§ 4
Zarządzeni e

wchodzi w

życ i e

z dniem podpisania.

Załqcznik Nr l
do Zal'zqtllel1;a NI' 48 /20 /4 Wójta Gminy BaboSlewo
l duia 20.10.20/4 r. IV sprawie powolania Komisji Przetargowej

REGULAMIN

PRACY

KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOLANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
O ZAMÓWIEN IE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEO GRANICZONEGO
Przedmiot zamówienia:
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności.
Cześć I Zamówienia:
- Ubezpieczenie mienia i

odpowiedzialności Zamawiającego

w zakresie:

Ubezpieczenie mienia od og ni a i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzie2y z włamaniem i rabu nku oraz od
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzi a ln ości cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od st1uczenia,
Ubezpieczenie następstw n ieszczęś liwyc h wypadków,

k radzieży zwykłej,

Cześć 11 Zamówienia:
- Ubezpieczenia komunikacyjne

Komisja działa na podstawie Zarzą dz en ia Wójta Gminy Baboszewo
Nr 48/2014 z dnia 20 październ ika 20 14 r.
II. Komisja przetargowa działa zgodnie z art. 20 ustawy - Prawo zamó wień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594)
III. Dla ważności prac komisji wymagana jest obecność 2/3 jej s kładu.
1.

IV. Do za dań Przewodniczącego komis ji przetargowej n ależy
kierowanie pracami komisji przetargowe j w szczegó lnośc i :
l) Wyznaczani e terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
2) Dopilnowanie, aby członkowie komisj i przetargowej zapoznali s ię z niniejszym
regulaminem oraz złożyli pisem ne oświadc zenie, że nie podlegają wyłączeniu z ud z iału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o treści wymaganej przepisami
art . 17 ust.2 ustawy wart. 17 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
a) w przypadku uj awnien ia się w toku prowadzonego postępowania okol i czno śc i O których mowa
w ar. 17 us!.1 u.P.z.p. Członek Komisji obowi ąza ny jest ni ezwłocznie wy łączyć się z ud ziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia pubłicznego, powiadamiając o tym na piśmie
Prz ewodniczącego Komisj i Przetargowej ,
b) Przewodniczący Komisji Przetargowej ma obowiązek powiad omić Wójta Gminy Baboszewo
o okolicznościach wskazanych wart. 17 us!. l ustawy, jak również w przypadku ni e wywiązywania
s i ę przez Czł onka Komisj i Przetargowej z obowiązków przewidzianych przepisami ustawy oraz
postanowieniem niniejszego Regułaminu .
c) Przewodniczący Komisji Przetargowej może wn i oskować do Wójta Gminy Baboszewo
o dołączenie do składu komisji nowej osoby nie pod ł egającej wy ł ączen iu.
3) Pod ział między członków kom isj i prac pod ejmowanych w trybie roboczym,
4) Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia doku mentacji z po stępo wania,
5) Informowanie Wójta Gminy Baboszewo o problemach związa nych z pracami komisji przetargowej
w przypadkach wy m agających wiedzy specjali stycznej wnioskuje o powo łani e biegłych
(rzeczoznawców).
6) W spółp raca z biegłym powo łanym Zarządzeniem Nr 47/2014 z 20. 10.20 14 r.

V. Do zadań Sekretarza Komis ji Przetargowej

należy:

I) dokumentowanie prac komisj i przetargowej w formie protokołu postępowania oraz
zapewnia formę pi se mną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według
wymagań określonych przepisami ustawy.
2) W okresie nieobecnośc i Przewodniczącego Komisji Przetargowej , czy nnośc i zastrzeżone dla
przewodniczącego wykonuje Sekretarz Komisj i Przetargowej.
3) Przechowywanie dokumentacji przetargowej po zakoJ1czeniu pos t ępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy Pzp i regulacjami kancelaryjnymi.
4) Zaproponowanie trybu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne,
5) Opracowanie projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym,
6) Opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy
i przedstawienie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
7) Opracowanie projektów ilmych dokumentów związanych z procedurą przetargową,
8) Opublikowani e ogloszeń o przetargu:
a) w BZP na portalu internetowym UZP
b) na tablicy ogloszeń Urzędu Gminy w Baboszewie
c) na stronie internetowej http://ugbaboszewo.bip.org.pl
9) Sporządzanie propozycji wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące zamówienia
oraz ewentualnych zmian do SIWZ (w trybie ali. 38 ustawy Pzp) oraz przekazanie
do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
10) Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, którzy ubiegają się o wykonanie zamówienia,
VL Do zadań Komi sji Przetargowej należy :
I) Dokonanie otwarcia ofert:
a) Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 04 listopada 2014 r. godz. 11°5
b) Komisja niezwłocznie zwróci oferty bez otwierania , które wpłynęły po terminie,
c) Przed otwarciem każdej oferty Przewodniczący Komisji sprawdzi i okaże obecnym stan
zabezpieczenia ofert oraz poinformuje o kwocie jaką Zamawiaj ący zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zadania.
d) Po otwarciu każdej z ofeli Przewodniczący Komisji ogłosi:
nazwy i adresy wykonawców,
cenę każdej oferty, z podzialem na część I i część II zamówienia.
Pozo stałe infonnacje podawane zgodnie z art. 86 ust. 4 u.P. z. p. podczas otwarcia ofert
(termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności) zostaly określone w SIWZ.
e) Komisja odnotowuje w protokole postępowania o zamówienie publiczne
informacje okreś lone wart. 96 ust. I ustawy - Prawo zamówień publicznych.
f) Przewodnicząc y zamyka część jawną posiedzenia Komi sj i Przetargowej.
2)
Ocenia s pełnienia warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom
określonych wart. 22 ust.! ustawy - Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz wnioskuje do
Wójta Gminy Baboszewo o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych art. 24
ustawy - Prawo zamówieli publicznych.
3)
Wnioskuje do Wójta Gminy Baboszewo o odrzucenie oferty w przypadkach
przewidzianych art.89 ustawy - Prawo zamówień publicznych .
4) Ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
a) w sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozs trzygnięć w glosowaniu zwykłą
większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów "za" i "p rzeciw", rozstrzyga głos przewodniczącego ,
b) członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu. Może natomiast żądać
załączenia jego pisemnego "odrębnego stanowiska" do protokolu postępowania.
5) Ocena ofert odbywa się na podstawie kryterium:
Część I zamówienia:
cena łąc zna ubezpieczenia 95%
zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 5 %

Cześć

II zamówienia:
naj niższa cena

6) Przygotowuje propo zycję wy boru ofert y naj korzystn iejszej odrębnie dla częśc i I i części II bądź
występuj e do Wójta Gminy Baboszewo o uni eważnieni e postępowania,
7) Kom isja Przetargowa proponuje wybór najkorzys tniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych
j spełniając ych wszystkie warunki .
Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czyn n ości , kierując s ię wyłącznie
przepisami prawa, pos iadan ą wiedzą i doświadczeniem.
Przyjmuje i analizuje informacje Wykonawcy skierowane do Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czyn ności lub zaniechaniu czynności , do której jest
zobowiązan y na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwo łanie na podstawie
art.180 ust.2.
9) W przypadku zaistnienia oko liczno śc i, o których mowa wart. 93 ust. l
ustawy, komisja występuje do Wój ta Gminy Baboszewo o uni e ważnienie postępowania.
Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazan ie podstawy prawnej oraz
o mawiać okolic znośc i, które s powodowały konieczność u nie ważnie n ia postępowan i a.
Zawiadomienie o unieważnieni u po s tępowania wysyłane jest równocześnie do wszystkich
wykonawców zgodnie z ar1.93 ust.3 P.z.p.
10) Komisja przygotuje treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
zgodnie z ar1.92 ustawy P.z.p.
11) Komisja Przetargowa podpisuj e sporządzo n y protokół pos tępowan ia oraz załączn iki do
8)

protokołu.

12) Prace komi sj i przetargowej zatwierdza Wójt Gminy Ba boszewo
potwierd zając podpisem na protokole z dokonanych czynn ości wstępnych Komisj i oraz
protokole postępowania o zamówien ie p ubli czne i inn ych dokumentach wy magających
zatwierd zenia przez kierownika zam aw iającego .
VII . W sprawach nieuregulowanych niniej szym regulamine m zastosowanie mają zastosowanie art.
19,20,21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówiell pu blicznych.

