ZARZJ\DZENIE Nr26/2013
W6jta Gminy Baboszewo
z dnial0 lipca 2013 r.

w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia
post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego: "Budowa
oswietlenia z liniq elektroenergetycznq kablowq przy uL Brzeskiej, Polnej
i Brodeckich w Baboszewie oraz Brzesciu".
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (tekstjednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z poiniejszymi zmianami oraz na
podstawie art.19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(t.j . Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zrnianami)
zarz

~

dza

ill,

co nastypuje:
§1

Powolujy Komisjy Przetargowq do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie zamOWlema
publicznego na budow'r oswietlenia z lini~ elektroenergetyczn~ kablowa przy uJ. Brzeskiej,
Polnej i Brodeckich w Baboszewie oraz BrzeSciu.
- w s k 1 adz i e:
1. Robert Krysiak
Przewodniczqcy Komisji
Sekretarz
2. Zbigniew Sulinski
Czlonek
3. Kazimierz Sadowski

§ 2
Komisja bydzie dzia1ac na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej stanowiqcym zalqcznik
nr 1 do Zarzqdzenia.

§3
Komisja rozpocznie prace z dniem powolania, a zakonczy w dniu podpisania umowy.
§ 4
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 2612013 Wojta Gminy Baboszewo
z dnia 10 /pea 2013 r. w sprawie powoiania Komisji Przetargowej

REGULAMIN

PRACY

KOMISJI PRZET ARGOWEJ POWOLANEJ DO PRZEPROW ADZENIA
POST~POWANIA 0 ZAMOWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamowienia:
Budowa oswietlenia z liniq elektroenergetycznq kablowq przy ul. Brzeskiej, Polnej i
Brodeckich w Baboszewie oraz Brzesciu.

I.

Komisja dziala na podstawie Zarz,!-dzenia W6jta Gminy Baboszewo
Nr 26/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
II. Komisja przetargowa dziala zgodnie z art. 20 ustawy - Prawo zam6wien
publicznych (tekstjednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami)
III. Dla waznosci prac komisji wymaganajest obecnosc 2/3 jej skladu.
IV. Do zadan Przewodnicz'lcego komisji przetargowej naleZy
kierowanie pracami komisji przetargowej w szczeg61nosci:
1) wyznaczanie tennin6w posiedzen komisj i oraz ich prowadzenie,
2) dopilnowanie, aby cz!onkowie komisji przetargowej zapoznali siy z niniejszym
regulaminem oraz z!ozyli pisemne oswiadczenie, ze nie podJegajq wylqczeniu z udzia!u
w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 0 treSci wymaganej przepisami
art. 17 ust.2 ustawy wart. 17 ustawy - Prawo zam6wien publicznych.
a) w przypadku ujawnienia siy w toku prowadzonego postypowania okolicznosci 0 kt6rych mowa
w ar.17 ust.1 u.P .z. p. Cz!onek Komisj i obowiqzany jest niezw!ocznie wy!qczyc si y z udzia!u w
postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, powiadamiajqc 0 tym na pismie
Przewodniczqcego Komisji Przetargowej ,
b) Przewodniczqcy Komisji Przetargowej ma obowiqzek powiadomic W6jta Gminy Baboszewo
o okolicznosciach wskazanych wart. 17 ust.1 ustawy ,jak r6wniez w przypadku nie wywiqzywania
siy przez Cz!onka Komisji Przetargowej z obowiqzk6w przewidzianych przepisami ustawy oraz
postanowieniem niniejszego Regulaminu.
c) Przewodniczqcy Komisji Przetargowej moze wnioskowac do W6jta Gminy Baboszewo
o do!qczenie do sk!adu komisji nowej osoby nie podlegajqcej wy!qczeniu.
3) podzia! miydzy cz!onk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
4) nadzorowanie prawid!owego prowadzenia dokumentacji z postypowania,
5) infonnowanie W6jta Gminy Baboszewo 0 problemach zwiqzanych
z pracami komisji przetargowej, w przypadkach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej wnioskuje
o powo!anie bieg!ych (rzeczoznawc6w).

V. Do zadan Sekretarza Komisji Przetargowej nalezy:
1) dokumentowanie prac komisji przetargowej w fonnie protoko!u postypowania oraz
zapewnia fonny pisemnq postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wed!ug
wymagan okreslonych przepisami ustawy.
2) W okresie nieobecnosci Przewodniczqcego Komisji Przetargowej , czynnosci zastrzezone dla
przewodniczqcego wykonuje Sekretarz Komisji Przetargowej.
3) Przechowywanie dokumentacji przetargowej po zakonczeniu postypowania zgodnie z obowiqzujqcym
przepisami ustawy Pzp i regu1acjami kancelaryjnymi.

4) Przygotowanie opisu zgodnie z art.29 ust.l oraz ustalenie wartosci zamowienia
w oparciu 0 art. 34 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
5) Zaproponowanie trybu przeprowadzenia postypowania 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.
8) Opracowanie projektow innych dokumentow zwiqzanych z procedurq przetargowq,
9) Opublikowanie ogloszen 0 przetargu:
a) w BZP na portalu intemetowym UZP
b) na tablicy og!oszen Urzydu Gminy w Baboszewie
c) na stronie intemetowej http://ugbaboszewo.bip.org.pl
10) Sporzqdzanie propozycji wyjasnien na pytania Wykonawcow dotyczqce zamowienia
oraz ewentualnych zmian do SIWZ ( w trybie art. 38 ustawy Pzp) oraz przekazanie
do zatwierdzenia W ojtowi Gminy.
11) Prowadzenie korespondencji z wykonawcami , ktorzy ubiegajq siy 0 wykonanie zamowienia,
VI. Do zadan Komisj i Przetargowej nalezy:
1) Dokonanie otwarcia ofert:
a) Komisja dokona pubIicznego otwarcia ofert w dniu 11 lipca 2013 r. godz. 11 05
b) Komisja niezwlocznie zwroci oferty bez otwierania , kt6re wp!ynyly po terminie,
c) Przed otwarciem kazdej oferty Przewodniczqcy Komisji sprawdzi i okaze obecnym stan
zabezpieczenia ofert oraz poinformuje 0 kwocie jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc
na sfmansowanie zadania.
d) Po otwarciu ka.Zdej z ofert Przewodniczqcy Komisji oglosi:
nazwy i adresy wykonawcow,
cen«;kazdej oferty,
Pozosta!e informacje podawane zgodnie z art. 86 ust. 4 u.P.z.p. podczas otwarcia ofert
(term in wykonania, okres gwarancji, warunki p!atnosci) zosta!y okreslone w SIWZ.
e) Komisja odnotowuje w protokole postypowania 0 zam6wienie publiczne
informacje okreslone wart. 96 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
1) Przewodniczqcy zamyka czysc jawnq posiedzenia Komisj i Przetargowej.
2)
ocenia spe!nienia warunk6w stawianych dostawcom lub wykonawcom
okreslonych wart. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamowien publicznych i SIWZ oraz wnioskuje do
W6jta Gminy Baboszewo 0 wykluczenie wykonawcow w przypadkach okreslonych art. 24
ustawy - Prawo zam6wien publicznych.
3)
wnioskuje do W6jta Gminy Baboszewo 0 odrzucenie oferty w przypadkach
przewidzianych art.89 ustawy - Prawo zam6wien publicznych.
4) Ocenia oferty nie podlegajqce odrzuceniu,
a) w sprawach spomych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygniyc w glosowaniu zwyk!q
wiykszosciq glos6w.
W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i " przeciw", rozstrzyga g!os przewodniczqcego,
b) czlonek komisji przetargowej nie moze wstrzymac siy od g!osu . Moze natomiast Zqdac
za!qczenia jego pisemnego "odrybnego stanowiska" do protoko!u postypowania.
5)
Ocena ofert odbywa siy na podstawie kryterium najniZsza cena.
6) przygotowuje propozycjy wyboru oferty najkorzystniejszej bqdz wystypuje
do W6jta Gminy Baboszewo 0 uniewaznienie postypowania,
7) Komisja Przetargowa proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty sposr6d
ofert nie odrzuconych i spe!niajqcych wszystkie warunki.
Cz!onek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci,
kierujqc siy wylqcznie przepisami prawa, posiadanq wiedzq. i doswiadczeniem.
8) Przyjmuje i analizuje informacje Wykonawcy skierowane do Zamawiajqcego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci lub zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest
zobowiq.zany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwo!anie na podstawie

art. 180 ust.2.
W przypadku zaistnienia okolicznosci , 0 kt6rych mowa wart. 93 ust. 1
ustawy, komisja wyst<:tpuje do W6jta Gminy Baboszewo 0 uniewaznienie post<:tpowania.
Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierac wskazanie podstawy prawnej oraz
omawiac okolicznosci, kt6re spowodowaly koniecznosc uniewainienia postE(powania.
Zawiadomienie 0 uniewamieniu post<:tpowania wysylane jest r6wnoczesnie do wszystkich
wykonawc6w zgodnie z art.93 ust.3 P.z.p.
10) Komisja przygotuje tresc zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty
zgodnie z alt.92 ustawy P.z.p.
11) Komisja Przetargowa podpisuje sporzqdzony protok61 post<:tpowania oraz
zalqczniki do protokolu.
12) Prace komisji przetargowej zatwierdza W6jt Gminy Baboszewo
potwierdzajqc podpisem na protokole z dokonanych czynnosci wst<:tpnych Komisji oraz
protokole post<:tpowania 0 zam6wienie publiczne i innych dokumentach wymagajqcych
zatwierdzenia przez kierownika zamawiajqcego.

9)

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie majq zastosowanie art.
19,20,21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wien publicznych.

