
Z A R Z 1\ D ZEN I E Nr 0050.14.2022 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia 02 lutego 2022 r. 

w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia post4(powania 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego na grupowe ubezpieczenie na :iycie pracownik6w Urztrdu Gminy 
Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo oraz wsp6lmal:ionk6w 
i pelno\etnich dzieci. 

Na podstawie art. 30 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia II wrzeSnia 
2019 r. - Prawo zam6wieil publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), 
z a r z !! d z a m, co nastypuje: 

§ 1 
Powolujy Komisjy Przetargow'! do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie zamowlenia 

publicznego Nr ZP.27 1. 1.2.2022 na grupowe ubezpieczenia na zycie pracownik6w Urzydu 
Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy Baboszewo oraz wsp61malzonk6w 
i pelnoletnich dzieci, w skI adz i e: 

1. J ustyna Solecka 
2. Zbigniew Suliilski 
3. Emilia Szeluga 

§ 2 

Przewodnicz,!ca Komisji 
Sekretarz 
Czlonek 

Komisja bydzie dziala6 na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej stanowi'!cym 
zal'!cznik do Zarz,!dzenia. 

§ 3 

Komisja rozpocznie prace z dniem powolania, a zakoilczy w dniu podpisania umowy. 

§ 4 

Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W6JT 

lOgr i/lt. BOg~ie/nlJZ<W'ki 



Zalqcznik 
do Zarzqdzellia Nr ORG.0050.I4.2022 Wojta GmillY Baboszeovo z dllia 02llllego 2022 r. 
w sprawie pawo/lluia Komisji Przelllrgowej. 

REGULAMIN PRACY 

KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOlANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTE;POWANIA 0 UDZIELENIE 
ZAM6wIENIA PUBLlCZNEGO 

Przedmiot zam6wienia: 
"Wykonanie us/ug grupowego ubezpieczenia na zycie pracownik6w Urz~du Gminy Baboszewo i jednostek 
organizacyjnych Gminy Baboszewo oraz wsp6/ma/Zonk6w i pe/noletnich dzieci." 

1. Komisja dziala na podstawie Zarzqdzenia W6jta Gminy Baboszewo (zwanego w dalszej tresci regulaminu 
kierownikiem zamawiajqcego) Nr ORG.0050.14.2022 z dnia 02 lutego 2022 r. r. 

2. Komisja przetargowa dziala zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wier'l publicznych 
(Oz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) - dalej zwanq uPzp. 

3. Ola watnosci prac komisji wymagana jest obecnosc 2/3 jej skladu. 

4. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 2) uPzp - w trybie podstawowym z mozliwosciil negocjacji. 

5. Do zadar'l Przewodniczacego komisji przetargowej nalety kierowanie pracami komisji przetargowej 
w szczeg6lnosci: 
1) wyznaczan ie termin6w posiedzer'l komisji oraz ich prowadzenie, 
2) dopilnowanie, aby wszyscy czlonkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujqce czynnosci zwiqzane 
z przeprowadzeniem post~powania zapoznali si~ z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z art. 56 ust.4 uPzp zlotyli 
pisemne oswiadczenie 0 istnieniu albo braku istnienia okolicznosci, 0 kt6rych mowa odpowiednio wart. 56 w ust. 2 lub 
3 uPzp. Przed odebraniem oswiadczenia przewodniczqcy komisji, uprzedza osoby skladajqce oswiadczenie 
o odpowiedzialnosci karnej za zlotenie falszywego oswiadczenia. 
Oswiadczenia skladane Sq w nast~pujqcych terminach: 
- 0 istnieniu okolicznosci . 0 kt6rych mowa wart. 56 ust. 2 uPzp. sklada si~ niezwlocznie po powzi~ciu wiadomosci 0 ich 
istnieniu, a oswiadczenie 0 braku istnienia tych okolicznosci nie p6zniej nit przed zakor'lczeniem post~powania 
o udzielenie zam6wienia, 
- 0 braku lub istnieniu okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 56 ust. 3 uPzp, sklada si~ przed rozpocz~ciem wykonywania 
czynnosci zwiqzanych z przeprowadzeniem post~powania 0 udzielenie zam6wienia. 
a)w przypadku ujawnienia si~ w toku prowadzonego post~powania okolicznosci 0 kt6rych mowa w art. 56 ust.2 i 3 
uPzp, czlonek komisji oraz inne osoby wykonujqce czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem post~powania 
zobowiqzany jest, zobowiqzane Sq niezwlocznie wylqczyc si~ z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego. powiadamiajqc 0 tym na pismie Przewodniczqcego komisji. 
b) Przewodniczqcy komisji ma obowiqzek powiadomic kierownika zamawiajqcego lub osob~. kt6rej powierzyl czynnosci 

w postepowaniu, 0 okolicznosciach wskazanych w art. 56 ust. 2 lub 3 uPzp, jak r6wniet w przypadku nie wywiqzywania 
si~ przez czlonka komisji przetargowej z obowiqzk6w przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniem 
niniejszego regulaminu . 
c) czynnosci w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia podj~te przez osob~ podlegajqcq wylqczeniu powtarza si~ , 
z wyjqtkiem otwarcia ofert oraz innych czynnosci faktycznych niewplywajqcych na wynik post~powania. 
d) Przewodniczqcy komisji przetargowej mote wnioskowac do kierownika zamawiajqcego albo osoby. kt6rej powierzyl 

czynnosci w post~powaniu 0 dolqczenie do skladu komisji nowej osoby nie podlegajqcej wylqczeniu . 
3) podzial mi~dzy czlonk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym , 
4) nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji z post~powania , 
5) informowanie kierownika zamawiajqcego albo osoby. kt6rej powierzyl czynnosci w post~powaniu 0 problemach 
zwiqzanych z pracami komisji przetargowej, 
w przypadkach wymagajqcych wiedzy specjalistycznej wnioskuje 0 powolanie bieglych (rzeczoznawc6w). 
6) udost~pnianie danych osobowych, 0 kt6rych mowa wart. 10 ROOO. w celu umotliwien ia korzystania ze srodk6w 
ochrony prawnej , 0 kt6rych mowa w Oziale IX Srodki ochrony prawnej uPzp, do uplywu terminu do ich wniesienia. 

6. Do zadar'l sekretarza komisii przetargowej nalety w szczeg6Ino$ci: 

1) dokumentowanie prac komisji przetargowej w formie protokolu post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
wedlug wymagar'l okreslonych przepisami ustawy, 
2) w okresie nieobecnosci przewodniczqcego komisji przetargowej , czynnosci zastrzetone dla przewodniczqcego 
wykonuje sekretarz komisji przetargowej. 



3) przechowywanie dokumentacji przetargowej po zakonczeniu PostflPowania zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 
ustawy Pzp i regulacjami kancelaryjnymi. 
4) przygotowanie lub zweryfikowanie opisu przedmiotu zam6wienia oraz ustalenie wartosci zam6wienia, 
5) zaproponowanie trybu przeprowadzenia Postflpowania 0 zam6wienie publiczne, 
6) opracowanie projektu ogloszenia 0 zam6wieniu publicznym, 
7) opracowanie projektu specyfikacji warunk6w zam6wienia wraz z projektem umowy i przedstawienie do zatwierdzenia 
kierownikowi zamawiajqcemu albo osobie, 0 kt6rej powierzyl czynnosci w postepowaniu , 
8) opracowanie projekt6w innych dokument6w zwiqzanych z procedurq przetargowq, 
9) opublikowanie ogloszen 0 zam6wieniu publicznym: 

a) w Biuletynie Zam6wieri Publicznych na portalu internetowym UZP 
b) na stronie internetowej www. bip.gminababoszewo.pl 
c) na platformie zakupowej https:/lgminababoszewo.ezamawiajacy.pl 

Po publikacji ogloszenia mOi:liwosc pOinformowania wykonawc6w 0 WSZCZflciu PostflPowania, kt6rzy w ramach swojej 
dzialalnosci swiadczq uslugi bfldqce przedmiotem zam6wienia. 

10) sporzqdzanie propozycji wyjasnien na pytania Wykonawc6w dotyczqce zam6wienia . 
Przygotowanie ewentualnych zmian do SWZ oraz przekazanie do zatwierdzenia kierownikowi zamawiajqcemu albo 
osobie, kt6rej powierzyl czynnosci w postepowaniu 

11) niezwlocznie po otwarciu ofert sporzqdzenie informacji z otwarcia ofert oraz zamieszczenie jej na stronie 
internetowej www. bip.gminababoszewo.pl oraz na platformie zakupowej https:/lgminababoszewo.ezamawiajacy.pl 
Informacja z otwarcia ofert zawiera w szczeg61nosci nazwfl i adres Wykonawcy skladajqcego ofertfl w terminie oraz 
cenfl oferty, 
12)przygotowanie propozycji pism i prowadzenie pisemnej korespondencji z Wykonawcami, kt6rzy ubiegajq sifl 
o wykonanie zam6wienia, 
13) przekazanie Prezesowi Urzfldu Zam6wien Publicznych informacji 0 zlotonych ofertach (zgodnie z art. 81 uPzp) nie 
p6tniej nit w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych lub ofert ostatecznych albo 
uniewatnienie Postflpowania. 
14) nie p6zniej nit w terminie 30 dni od dnia zakonczenia post~powania 0 udzielenie zam6wienia zamieszczenie 
w Biuletynie Zam6wien Publicznych ogloszenie 0 wyniku Postflpowania zawierajqce informacjfl 0 udzieleniu 
zam6wienia lub uniewaznieniu PostflPowania. 
15) przekazanie kierownikowi zamawiajqcego do zatwierdzenia protokolu Postflpowania wraz z zalqcznikami. 
16) przygotowanie dokumentacji PostflPowania, w szczeg61nosci w celu: 

-udostflpnienia jej wykonawcom oraz bieglym ; 
- przekazania wlasciwym organom prowadzqcym Postflpowania wyjasniajqce lub kontrole; 
- przekazywania podmiotom wnioskujqcym 0 udostflpnienie informacji publicznej 
- dokonania jej archiwizacji. 

7. Do zadari komisji przetargowej nalezy w szczeg6lnosci: 
1) dokonanie otwarcia ofert. 
2) po dokonaniu badania ofert komisja przetargowa dzialajqc na podstawie art. 274 uPzp przed udzieleniem 
zam6wienia, wzywa Wykonawcfl, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie kr6tszym 
niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodk6w dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia oraz spelniania warunk6w udzialu w PostllPowaniu, 

3) fakultatywne prowadzenie negocjacji tresci ofert w celu ich ulepszenia - zgodnie z art. 278 uPzp. 

4) wnioskowanie do kierownika zamawiajqcego albo osoby kt6rej powierzyl czynnosci w PostllPowaniu, 0 odrzucenie 
oferty w przypadkach przewidzianych art. 226 uPzp. 
5) ocena ofert na podstawie kryterium - najnizsza cena (cena -100%). 
6)przedlozenie kierownikowi zamawiajqcemu albo osoby, kt6rej powierzyl czynnosci w postepowaniu propozycji wyboru 
oferty najkorzystniejszej oferty bqdz wnioskuje 0 uniewaznienie PostflPowania, 
7) Komisja przetargowa proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty sposr6d ofert nie odrzuconych 

i spelniajqcych wszystkie warunki okreslone w SWZ. Czlonek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu 
czynnosci, kierujqc sill 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.505 uPzp 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, 
9) Zapoznawanie sill z tresciq odwolania (na podstawie przeslanej kopii) i merytoryczne ustosunkowanie sill na pismie 
do tresci odwolania wskazujqc okolicznosci faktyczne i prawne czynnosci Zamawiajqcego, 
10) W przypadku zaistnienia okolicznosci , 0 kt6rych mowa wart. 255 uPzp, komisja wystllPuje do W6jta Gminy 
Baboszewo albo osoby, 0 kt6rej powierzono czynnosci w PostllPowaniu, 0 uniewaznienie PostllPowania. Pisemne 
uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierac wskazanie podstawy prawnej oraz omawiac okolicznosci, kt6re 
spowodowaly koniecznosc uniewatnienia PostllPowania. Zawiadomienie 0 uniewatnieniu PostllPowania wysylane jest 
r6wnoczesnie do wykonawc6w, kt6rzy zlotyli oferty lub zostali zaproszeni doi negocjacji (zgodnie z art.260 ust.1 uPzp) 
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne. 



11) Komisja przygotuje tresc zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 253 uPzp, 
12) Komisja Przetargowa podpisuje sporzqdzony protok6! post~powan ia oraz za!qczniki do protoko!u, 
13) Czlonek komisji przetargowej mote tqdac zalqczenia jego pisemnego "od r~bnego stanowiska" do protokolu 
post~powan ia, 
14) Prace komisji przetargowej zatwierdza kierownik zamawiajqcego albo osoba, kt6rej powierzono wykonywanie 
okreslonych czynnosci, potwierdzajqc podpisem na protokole z dokonanych czynnosci wst~pnych Komisji oraz 
protokole post~powania 0 zam6wienie publiczne i innych dokumentach wymagajqcych zatwierdzenia przez kierownika 
zamawiajqcego, 

7.Komisja koriczy dzia!alnosc z chwilq wykonania ostatniej czynnosci w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego, co stanowi podstaw~ do zatwierdzenia protoko!u post~powania przez kierownika zamawiajqcego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie majq zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zam6wieri publicznych. 


