
Zarzadzenie Nr 40/2022 

Wojta Gminy Badkowo 

z dnia 26 maja 2022 roku 

W sprawie powolania state] Komisji Przetargowej do przeprowadzania postepowan 

0 udzielenie zamdwien publicznych prowadzonych w trybie ustawy z dnia 

11 wrzeSnia 2019 roku — Prawo zamdéwien publicznych. 

Na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdéwien publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zmianami ) zarzqadzam, co nastepuje: 

§1. Do przeprowadzania postepowan o udzielenie zamdéwienh w _ trybie ustawy 

z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdéwien publicznych powoluje stalg Komisje 

Przetargowa w skladzie: 

1 Jarostaw Marchwinski -Przewodniczacy Komisji 

2. Aleksandra Nowak — Sekretarz Komisji (zastepca przewodniczacego) 

3. Elzbieta Suchowiecka — Cztonek Komisji 

4. Jarostaw Wochna — Cztonek Komisji 

5. Marlena Szczerbiak — Cztonek Komisji 

§2.Organizacje i tryb pracy oraz zakres obowiazkéw cztonkéw Komisji okresla zalacznik do 

niniejszego zarzadzenia. 

§3.Traci moc Zarzadzenie Nr 109/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

§4.Wykonanie zarzadzenia powierza sie Przewodniczgcemu Komisji Przetargowej. 

§5.Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

WJ 

mer Ryszard 'Stepkowski



Zalgeznik nr 1 do zarzadzenia 

ur 40/2022 Wéjta Gminy Badkowo 

z dnia 26 maja 2022 

Regulamin Stalej Komisji Przetargowej do przeprowadzania 

postepowan o udzielenie zamoéwien w trybie Ustawy z dnia 

11 wrzeSnia 2019 roku — Prawo Zamowien Publicznych 

§1. Postanowienia ogéIne 

1. Niniejszy regulamin okresla organizacje, sklad, tryb pracy i zakres obowigzkéw czlonkow 

Komisji Przetargowej, powolanej dla przygotowania i przeprowadzenia postepowan 

o udzielenie zaméwien publicznych, oraz jej kompetencje. 

2. Komisja jest zespolem pomocniczym kierownika zamawiajacego. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy ustawy 

PZP. 

§2.Tryb powolania Komisji 

1. Komisja powotywana jest w skladzie co najmniej piecioosobowym 

2. W sktad Komisji wchodza: 

1)Przewodniczacy, 

2)Zastepca Przewodniczacego ktéry jest rowniez sekretarzem komisji, 

3) Cztonkowie Komisji. 

§3. Organizacja pracy Komisji 

1. Komisja rozpoczyna dzialalnos¢ z dniem 26 maja 2022 roku. 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy, a podezas nieobecnosci jego Zastepca. 

3. Czlonkowie Komisji wykonujg prace zlecone przez Przewodniczacego. 

4. Terminy posiedzen Komisji wyznacza Przewodniczacy. 

5. Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniach, w obecnosci co najmniej 1/3 ilosci jej 

Cztonkéw. Rozstrzygniecia Komisji zapadaja wiekszosciq glos6w. W przypadku réwnej 

liczby gloséw decyduje glos Przewodniczacego Komisji. 

§4.Obowiazki Czionkéw Komisji 

1. Do obowiazkéw Cztonkéw Komisji nalezy w szczegélnosci: 

1) czynny udziat w pracach Komisji, 

2) wykonywanie polecen Przewodniczacego Komisji,



3) niezwtoczne poinformowanie Przewodniczacego Komisji lub kierownika 

zamawiajacego albo jego pelnomocnika o  okolicznosciach uniemozliwiajgcych 

wykonywanie obowiqzkéw Cztonka Komisji. 

2. Cztonkowie Komisji maja prawo do zgtoszenia, w kazdym czasie, pisemnych zastrzezen 

odnoszacych sie do pracy Komisji do kierownika zamawiajqcego lub penomocnika. 

§5.Obowiazki Przewodniczacego Komisji 

1. Do obowiqzkow Przewodniczacego nalezy w szczegdlnosci: 

1) wyznaczanie miejsc i terminéw posiedzen Komisji; 

2) prowadzenie posiedzen Komisji; 

3) poinformowanie Czionkéw Komisji o odpowiedzialnosci w przypadku naruszenia 

przepiséw ustawy lub niniejszego regulaminu; 

4) informowanie kierownika zamawiajacego lub jego pelnomocnika o problemach 

zwigzanych z pracami Komisji w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia 

publicznego; 

5) w przypadku nieobecnosci Zastepcy Przewodniczgacego wyznacza osobe sposréd 

pozostatych cztonkéw komisji, ktora petni¢ bedzie jego obowigqzki. 

§6.Obowiazki Zastepcy Przewodniczacego Komisji —sekretarza komisji 

1. Do obowiqgzkow Zastepcy Przewodniczgcego Komisji nalezy: 

1) piecza nad protokolem, ofertami oraz wszelkimi innymi dokumentami zwiqzanymi 

Z postepowaniem o zaméwienie publiczne, w trakcie jego trwania; 

2) kompletowanie i dostarczanie dokumentéw na posiedzenia Komisji; 

3) opracowywanie ogloszen wymaganych dla danego trybu postepowania o udzielenie 

zaméwienia publicznego; 

4) przygotowywanie odpowiedzi do wykonawcéw odnosnie tresci SWZ lub innych 

dokument6w i niezwtoczne przekazywanie informacji o ich wplynieciu 

Przewodniczgcemu Komisji. 

2. Zastepca Przewodniczacego zastepuje Przewodniczacego w przypadku jego nieobecnosci i 

wypetnia obowigzki wskazane w §5 ust. 1. 

§7. OSwiadczenia 0 bezstronnosci 

1. Kierownik zamawiajacego, penomocnik i czionkowie komisji oraz inne osoby, wykonujgce 

czynnosci w danym postepowaniu lub osoby mogace wplynaé na wynik tego postepowania 

lub osoby udzielajace zaméwienia, sktadaja pisemne o$wiadczenie o zaistnieniu lub braku 

istnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 56 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. 

2. OSwiadezenia odbiera Przewodniczacy Komisji. 

§8.Protok6t postepowania o zaméwienie publiczne 

1.Dokumentacja z prowadzonego postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego 

prowadzona jest w oparciu o protoké! postepowania.



2.Osoba sporzadzajaca i podpisujaca protokét jest przewodniczacy komisji lub jego zastepca 

w przypadku nieobecnosci oséb wymienionych wyzej upowazniony cztonek. 

3.Przewodniczacy Komisji przedstawia kierownikowi zamawiajacego lub  jego 

pelnomocnikowi protokét z postepowania o zamdéwienie publiczne, wraz z niezbednymi 

zalgcznikami do zatwierdzenia. 

§9. Przygotowanie postepowania 

Na etapie przygotowania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Komisja 

przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi zamawiajacego lub jego 

peomocnikowi, w szczegdlnosci, nastepujgce dokumenty : 

1) opis przedmiotu zaméwienia wraz z udokumentowaniem wartosci szacunkowej; 

2) projekty SWZ, zawierajace m.in. warunki udzialu w postepowaniu, kryteria oceny ofert, 

wykaz wymaganych oswiadcezen i dokumentdéw, istotne dla stron postanowienia umowy; 

3) inne niezbedne dokumenty. 

§10.Czynnosci podejmowane przed otwarciem ofert 

1. Zastepca Przewodniczacego lub inna wyznaczona przez Przewodniczacego osoba z Komisji: 

1) zamieszeza ogloszenie o zaméwieniu do skiadania ofert w Biuletynie Zamdéwien 

Publicznych lub przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej; 

2)moze dodatkowo udostepni¢é ogtoszenie w inny sposdb w szczegdlnosci na stronie 

internetowej jednostki 

3) udostepnia na stronie prowadzonego postepowania SWZ lub opis potrzeb i wymagan 

4) opracowuje wyjasnienia dotyczace tresci SWZ, odpowiedzi, modyfikacje, w przypadkach 

wymaganych, przygotowuje je do publikacji na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania przekazuje wszystkim wykonawcom, ktorzy pobrali SWZ lub przedmiot 

opisu i wymagan. 

§11.Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie p6zniej niz 

nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptyngt termin sktadania ofert. W przypadku awarii 

systemu teleinformatycznego niezwloczni po usuni¢ciu awarii. 

2.Zamawiajacy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie prowadzonego 

postepowania. 

3. Zamawiajacy najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie prowadzonego 

postepowania informacje o kwocie jakq zamierz przeznaczy€¢ na sfinansowanie zamowienia. 

4.Niezwlocznie po otwarciu ofert udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania o: 

1) nazwach albo imionach lub nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty 

otwarte; 

2) cenach lub-kosztach zawartych w ofertach.



5. W przypadku ofert, kt6ére podlegaja negocjacjom , zamawiajacy udostepnia informacje 

zawarte w ust.4 pkt 2, niezwlocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo uniewaznieniu 

postepowania. 

§12. Ocena i badanie ofert Po otwarciu ofert Komisja: 

1) bada oferty zlozone przez wykonawcow zgodnie z ustawg Pzp; 

2) zada, jesli to niezbedne, udzielenia przez wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci 

alozonych ofert oraz przedmiotowych srodké6w dowodowych lub innych sktadanych 

dokumentéw lub oSwiadczen. 

3) jesli jest to niezbedne poprawia w ofertach oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe, z 

uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki 

polegajqace na niezgodnosci oferty z SWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty; 

O poprawieniu omytki zawiadamia sie wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona, 

zgodnie z przepisami ustawy; 

4) bada oferte pod katem razaco niskiej ceny 

5) wnioskuje do kierownika zamawiajgcego lub jego pelnomocnika o odrzucenie oferty 

wykonawcow w przypadkach przewidzianych ustawa; 

6) przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej, wraz z uzasadnieniem i oceng 

punktowq lub ewentualnym wykluczeniem, czy odrzuceniem, badz wystepuje o 

uniewaznienie postepowania; 

7) dokonuje innych niezbednych czynnosci. 

§13.Wybor oferty najkorzystniejszej 

1.Ocena ofert odbywa sie wylacznie na podstawie kryteri6w oceny ofert oraz przyjetego 

sposobu ich oceny, okreslonych w dokumentach zamdéwienia. 

2. Oferte najkorzystniejsza wybiera sie w terminie zwiqzania z oferta okreslong w dokumentach 

zamowienia. Jezeli termin zwiazania oferta uplynal przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

nalezy zwrécié sie do wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona 0 wyrazenie 

zgody na wybor jego oferty. 

3.Przedstawienie oceny ofert oraz propozycj¢ wyboru najkorzystniejszej oferty 

Przewodniczacy przedstawia Kierownikowi zamawiajacego lub jego pemomocnikowi. 

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje okreslone w art. 235 ustawy Pzp udostepnia 

sie na stronie prowadzonego postepowania. 

§14. Zakonczenie postepowania 

1. Postepowanie 0 udzielenie zamdéwienia konczy si¢ : 

1) zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego albo 

2) uniewaznieniem postepowania 

Ws 

mgr Ryszard Stepkowski


