
ZARZĄDZENIE NR 71/2011
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy 
Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji 

Na podstawie art. 19 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Brak treści 

1) Powołuje się Stałą Komisję Przetargową do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska 
zwaną dalej „Komisją" w składzie: 

a) Jarosław Kielan - Przewodniczący 

b) Anna Ankowska - z –ca Przewodniczącego 

c) Kinga Zygier - sekretarz 

d) Agnieszka Cierpiał - członek 

e) Jadwiga Janik - członek 

f) Zdzisława Jarosz - członek 

g) Konrad Kijas - członek 

2) Komisja (przeprowadza postępowania) odbywa posiedzenia, w co najmniej 3 osobowym składzie, w tym 
z udziałem Przewodniczącego lub jego Zastępcy 

§ 2. Podstawowym zadaniem Komisji jest przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych, dokonywanie ocen czy oferenci spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu, 
badanie i ocenianie złożonych ofert i przedstawianie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 

§ 3. Brak treści 

1) Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 

2) Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 4. Zakres i tryb pracy Komisji oraz zakres obowiązków członków Komisji określa Regulamin pracy Komisji 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.09.2010r. w sprawie powołania 
Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz Regulamin 
Pracy tej Komisji. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha



Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2011

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 8 listopada 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 





Załącznik do Zarządzenia Wójta Nr 71/2011 
z dnia 08.11.2011r. 


 


REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 
powołanej do przeprowadzania postępowań 


o udzielenie zamówienia publicznego 


 


Rozdział l 


Zasady ogólne 


§1 
1. Regulamin określa zadania członków oraz tryb pracy Komisji Przetargowej. 
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 


dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z 


późn. zm.). 


 


§2 
1. Komisja Przetargowa rozpoczyna działalność z chwilą powołania. 
2. Do wyłączania i samowyłączania się członków oraz biegłych (rzeczoznawców) z udziału 


w postępowaniu lub czynnościach Komisji Przetargowej, a także odwoływania  i 


powoływania do składu Komisji osób, w miejsce wyłączonych członków Komisji lub 


biegłych (rzeczoznawców), stosuje się zasady określone w zarządzeniu. 


 


§3 
1. W skład Komisji Przetargowej wchodzą: 


1) przewodniczący Komisji, 
2) zastępca przewodniczącego Komisji, 
3) sekretarz Komisji, 


4) członkowie Komisji w liczbie od l do 4. 
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji Przetargowej, a w przypadku jego 


nieobecności zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej. 
3. Sekretarz Komisji Przetargowej prowadzi dokumentację postępowania. 
4. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka Komisji, po powzięciu przez niego 


wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. l ustawy z dnia 29 


stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, są nieważne. 


5. Czynności Komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem członka, o którym mowa w ust. 4, z 


zastrzeżeniem ust. 6, powtarza się, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione. 


Przepis stosuje się odpowiednio w sytuacji, w której członek Komisji zostanie wyłączony 


z powodu niezłożenia oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 


6. Nie powtarza się czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych nie wpływających 


na wynik postępowania. 


7. Wójt stwierdza nieważność czynności postępowania podjętej z naruszeniem prawa. 


8. Na polecenie Wójta Komisja Przetargowa powtarza unieważnioną czynność. 


§4 
l. Stanowiska Komisji Przetargowej zajmowane są, w szczególności w sprawach związanych 
z: 







1) ustaleniem listy dostawców, lub wykonawców, proponowanych do zaproszenia do 


postępowań w trybach nieprzetargowych, 


2) oceną spełniania warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców, 


3)  oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej, 


4) wykluczeniem oferty, 
5) odrzuceniem oferty, 
6) unieważnieniem postępowania, 
7) uznaniem  lub nie uznaniem zasadności informacji o niezgodności z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego  lub zaniechaniu czynności do której 
jest zobowiązany na podstawie ustawy  (art. 181 ustawy). 


2. Przedłużająca się w czasie przeszkoda w podjęciu decyzji przez Komisję w sprawach o 


których mowa w ust. l, leżąca po stronie członka Komisji, stanowi podstawę do 


wykluczenia tego członka z dalszego udziału w postępowaniu. 


3. Przy braku consensusu wśród członków Komisji, zwłaszcza w sprawach ocennych, o 


których mowa w ust. l pkt 2-7, przewodniczący Komisji Przetargowej może: 


1) wystąpić z wnioskiem do wójta, o powołanie biegłego (rzeczoznawcy) posiadającego 


wiedzę specjalistyczną w dziedzinie będącej przedmiotem rozbieżności stanowisk 


członków Komisji, 


2) zarządzić głosowanie, jeżeli podjęcie decyzji przez Komisję zależy od ocen 


członków komisji o charakterze subiektywnym. 


4. Decyzje podejmowane przez Komisję, w drodze głosowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 


2, zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos 


przewodniczącego Komisji. 


5. Głosowanie, o którym mowa w ust. 4, prowadzące do rozstrzygnięć powodujących 


naruszenie prawa, jest nieważne. Postanowienia § 3 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 


6. Rola biegłego (rzeczoznawcy), o którym mowa w ust. 3, stosownie do treści wniosku 


przewodniczącego, może polegać na: 


1)  udziale w pracach Komisji z głosem doradczym i udzielaniu dodatkowych 


wyjaśnień w zakresie wymagającym wiedzy specjalistycznej lub 


2)  sporządzeniu pisemnej opinii w sprawie oceny ofert lub innych czynności w 


toczącym   się  postępowaniu,  w  zakresie  wymagającym  wiedzy specjalistycznej, 


albo 


3)  na łącznej realizacji czynności, o których mowa w ppkt l i 2. 
7. Każdy członek Komisji Przetargowej, w związku z okolicznością o której mowa w ust. 3, 


lub z innych ważnych powodów mających wpływ na wynik postępowania, może do 


protokołu postępowania (dokumentacji podstawowych   czynności postępowania) złożyć 


zdanie odrębne. Złożenie zdania odrębnego wymaga pisemnego uzasadnienia. 


8. Z posiedzeń Komisji Przetargowej sporządza się protokół, a następnie włącza się je do 


dokumentacji postępowania. 


 


§ 5 


 Do zadań Komisji należy w szczególności: 


1) przygotowanie postępowania, 
2) prowadzenie postępowania, 
3) prowadzenie dokumentacji postępowania, określonej w ustawie i przepisach 


odrębnych, 


4) realizacja czynności zamawiającego w ramach procedur odwoławczych 


przewidzianych w ustawie, 


5) ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców, 







6)  ocena ofert oraz wskazanie oferty najkorzystniejszej, 
7) przedłożenie wyników prac Komisji - protokołu postępowania (dokumentacji 


podstawowych czynności postępowania), wraz z ofertami oraz wszelkimi innymi 


dokumentami związanymi z postępowaniem - do zatwierdzenia przez Wójta, 


8) proponowanie   unieważnienia   postępowania   w   okolicznościach przewidzianych 


w ustawie, 


9) opracowanie i publikacja wyników postępowania na zasadach określonych w 


ustawie. 


 
§6 


 Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 
1) wyznaczanie terminów i prowadzenie posiedzeń Komisji, 
2) odebranie oświadczeń członków Komisji, 
3) informowanie Wójta o wyłączeniu lub samowyłączeniu się członka ze składu 


Komisji, 


4) składanie do Wójta wniosków w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 2, 
5) podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
6) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o zamówienie 


publiczne, 


7) przedkładanie do podpisu (zatwierdzenia) przez Wójta wszelkich oświadczeń i 


zawiadomień zamawiającego związanych z danym postępowaniem, a także protokołu 


postępowania lub dokumentacji podstawowych czynności postępowania, 


8) informowanie Wójta o problemach związanych z pracami Komisji w toku 


postępowania. 


 


Rozdział 2 


Przygotowanie postępowania 


 


§7 
1. Przygotowanie postępowania polega na opracowaniu i przedłożeniu do zatwierdzenia przez 


Wójta niezbędnych dokumentów, a także uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych 


(jeżeli są wymagane ustawą), umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie postępowania, a 


także zawarcie ważnej umowy. 


2. Komisja Przetargowa rozpoczyna czynności przygotowania postępowania od propozycji 


wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego. 


§8 
1. Proponując wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego. Komisja powinna mieć na 


względzie, że przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony może być prowadzony w 


każdych okolicznościach, natomiast zastosowanie trybu innego jest dopuszczalne tylko w 


okolicznościach określonych w ustawie. 


2. Poszczególne tryby udzielania zamówień publicznych mogą być stosowane: 
1) tryb przetargu nieograniczonego - w każdych okolicznościach oraz zgodnie z 


postanowieniami art. 39-46 ustawy, 


2) tryb przetargu ograniczonego - w każdych okolicznościach oraz zgodnie z 


postanowieniami art. 47-53 ustawy, 


3) tryb negocjacji z ogłoszeniem - w okolicznościach, o których mowa w art. 55 ustawy 


i zgodnie z postanowieniami art. 54 - 60 ustawy, 







4) tryb dialog konkurencyjny – w okolicznościach, o których mowa w art. 60b ustawy i 


zgodnie z postanowieniami art. 60a - 60e ustawy,   


5) tryb negocjacji bez ogłoszenia - w okolicznościach, o których mowa w art. 62 ustawy 


i zgodnie z postanowieniami art. 61-65 ustawy, 


6) tryb zamówienia z wolnej ręki - w okolicznościach, o których mowa w art. 67 


ustawy i zgodnie z postanowieniami art. 66 - 68 ustawy, 


7) tryb zapytania o cenę - w okolicznościach, o których mowa w art. 70 ustawy i 


zgodnie z postanowieniami art. 69 - 73 ustawy, 


8) tryb licytacja elektroniczna – w okolicznościach, o których mowa w art. 74 ustawy i 


zgodnie z postanowieniami art. 74 – 81 ustawy. 


 


§9 
1. Komisja opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 


będącą dokumentem stanowiącym podstawę przygotowania ofert przez wykonawców. 


2. Po opracowaniu specyfikacji Komisja Przetargowa dokonuje ustalenia opłaty za 


specyfikację, o ile jej udostępnienie ma być odpłatne. Postanowienia art. 42 ust. 2 ustawy 


stosuje się odpowiednio. 


§10 
Stosownie do zaproponowanego trybu. Komisja opracowuje także dokument stanowiący 


podstawę do rozpoczęcia postępowania, czyli: 


1) ogłoszenie   o   zamówieniu,   dla  postępowań  w  trybie  przetargu 


nieograniczonego (art. 40 i 41 ustawy), przetargu ograniczonego(art. 48 ustawy) i 


negocjacji z ogłoszeniem (art. 56 ustawy), 


2) ogłoszenie o zamówieniu, a następnie zaproszenie do składania ofert dla postępowań 


w trybie dialogu konkurencyjnym (art. 60a ustawy), 


3) zaproszenie do negocjacji w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 


63 ustawy), 


4)zaproszenie do negocjacji w zamówieniu z wolnej ręki (art. 68 ustawy), 


5) zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania o cenę (art. 71 


ustawy), 


6) ogłoszenie o zamówieniu, dla postępowań w trybie licytacji elektronicznej (art. 74 


ustawy). 


§11 
1. Po opracowaniu projektu dokumentów, o których mowa w § 9 i § 10: 


1) przewodniczący Komisji przedstawia je, wraz z zestawieniem, o którym mowa w 


pkt. 2, do zatwierdzenia przez Wójta, 


2) Komisja Przetargowa opracowuje zestawienie podmiotów proponowanych do 


zaproszenia do postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz w trybie zapytania 


o cenę. 


2. Po zatwierdzeniu przez Wójta dokumentów, o których mowa w ust. l pkt. l, wraz z 


wykazem podmiotów, o których mowa w ust. l pkt. 2, przewodniczący wzywa członków 


Komisji do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. 


 


 







 


 


Rozdział 3 


Rozpoczęcie i prowadzenie postępowania 


§12 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uważa się za rozpoczęte z chwilą 


zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w budynku 


Urzędu Gminy oraz na własnej stronie internetowej lub wysłania zaproszenia, o którym 


mowa w § 10 pkt 2 - 5. 


2. Do ogłoszeń o zamówieniu stosuje się odpowiednio postanowienia art. 40 ustawy. 


§13 
1. Komisja Przetargowa wydaje (przesyła) specyfikację istotnych warunków zamówienia, na 


wniosek wykonawców zainteresowanych udziałem w danym postępowaniu. 


2. Komisja Przetargowa prowadzi rejestr wykonawców, którym, stosownie do trybu 


postępowania, wydano (przesłano): 


1) specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
2) zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków 


zamówienia, 


3) zaproszenie do udziału w postępowaniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków 


zamówienia. 


 
§14 


1. Jeżeli wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 


zamówienia. Komisja Przetargowa przygotowuje i przedkłada do akceptacji przez Wójta, 


treść wyjaśnień zamawiającego, a następnie udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 


później niż: 


 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz 
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 
 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy 
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Urzędu nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 


2. Treść wyjaśnień, o których mowa w ust. l. Komisja Przetargowa przesyła wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
3. W  uzasadnionych przypadkach, Komisja Przetargowa może przed upływem terminu 


składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 


zmianę specyfikacji Komisja Przetargowa przekazuje niezwłocznie wszystkim 


wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli 


specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 


 


§15 
1. Miejsce oraz nieprzekraczalny termin składania ofert są ostatecznie określone w 







specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


2. Oferty, przygotowane i opisane w sposób określony w specyfikacji, w terminie, o którym 


mowa w ust. l, wpływają do siedziby zamawiającego (sekretariatu Urzędu Gminy). 


3. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż 15 minut przed 


wyznaczonym w specyfikacji publicznym otwarciem ofert, sekretarz Komisji 


Przetargowej, lub inny członek Komisji wskazany doraźnie przez przewodniczącego 


Komisji, pobiera z sekretariatu Urzędu oferty złożone na dane postępowanie, sprawdzając 


poprawność opisu i nienaruszalność ich opakowania. 


4. Od momentu pobrania ofert, o którym mowa w ust. 3, pełna odpowiedzialność za ich 


nienaruszalność przechodzi na Komisję Przetargową.  


 


Rozdział 4 


Otwarcie ofert 


§16 
1. Publiczne otwarcie ofert Komisja Przetargowa prowadzi w miejscu i terminie 


określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Oferty otwiera się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w którym 


upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 


3. Wszystkie czynności otwarcia ofert, o których mowa w ust. 2 muszą być realizowane w 


trakcie jednego, nieprzerwanego posiedzenia Komisji Przetargowej. 


§17 
1. Rozpoczynając publiczne otwarcie ofert, przewodniczący Komisji: 


1) przedstawia członków Komisji Przetargowej, 
2) składa krótką informację o postępowaniu, w szczególności o przedmiocie 


zamówienia, trybie postępowania, 


3) informuje o liczbie złożonych ofert oraz o ilości i autorach ofert złożonych po 


wyznaczonym terminie, 


4) podaje kwotę jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia. 


2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. l, przewodniczący Komisji powinien 


zwrócić się do obecnych na otwarciu wykonawców z zapytaniem, czy chcą 


złożyć oświadczenia w sprawie postępowania do protokołu postępowania. Treść 


ewentualnych oświadczeń sekretarz Komisji Przetargowej odnotowuje niezwłocznie w 


stosownym załączniku do protokołu postępowania. 


3. Przed otwarciem każdej z ofert przewodniczący okazuje zebranym nienaruszone 


opakowanie (kopertę) zawierające ofertę, podaje jej numer nadany wg kolejności wpływu 


oraz treść opisu na tym opakowaniu (kopercie). 


4. Po otwarciu każdej oferty przewodniczący odczytuje, a sekretarz Komisji dokonuje wpisu 


(w druku zbiorczego zestawienia ofert): 


1) nazwy i adresu wykonawców, 
2) informacje dotyczące ceny,                                              


3) terminu wykonania zamówienia, 
4) okresu gwarancji, 
5) warunków płatności (termin, forma). 


5. Przed zamknięciem publicznego otwarcia ofert, możliwe jest poinformowanie zebranych o 


przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i o wyborze najkorzystniejszej 







oferty. 


 


Rozdział 5 


Ocena ofert 


§18 
1. Oferty dzieli się na: 


1) oferty złożone w terminie, 


2) oferty złożone po upływie terminu do składania ofert. 
2. Oferty, o których mowa w ust. l pkt.2, zwraca się wykonawcom z zastrzeżeniem ust. 3. 


3.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Komisja Przetargowa niezwłocznie 
zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o 
wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy, Komisja Przetargowa niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 


§19 
1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 18, Komisja ocenia, czy wykonawcy, którzy 


złożyli oferty w wyznaczonym terminie, spełniają wymagane warunki podmiotowe, 


określone odpowiednio w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


2. Niezwłocznie po zapoznaniu się Komisji z oświadczeniami i dokumentami, o których 


mowa w ust. l, przewodniczący wzywa członków Komisji Przetargowej do złożenia 


oświadczeń o zaistnieniu lub braku okoliczności powodujących konieczność wyłączenia 


się z udziału w dalszej części postępowania, z powodu okoliczności z art. 17 ust. l ustawy 


Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2. 


3. Oceny, o której mowa w ust. l, Komisja dokonuje na podstawie treści złożonych 


oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich prawdziwość. Z ubiegania się o 


udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców: 


1) za czyny, o których mowa w art. 24 ust. l, 2 ustawy, 
2) nie spełniających warunków określonych w art. 22 ust. l pkt. 1-4 ustawy. 


4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 
składania ofert. 
5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 


7. Komisja Przetargowa zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 


o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 


ust. 1 pkt 3 ustawy. 


 







§20 
1. Oferty złożone w terminie przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z 


postępowania podlegają ocenie pod kątem spełniania warunków odnoszących się do 


przedmiotu zamówienia (oferty). 


2. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli: 
 1) jest niezgodna z ustawą; 
 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z   
    zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 
 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  
   zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  
   udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
       poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 
 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 


 


Rozdział 6 


Wybór najkorzystniejszej oferty 


§21 
1. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert, na 


podstawie indywidualnych ocen ofert sporządzonych na piśmie wraz z uzasadnieniem 


przez członków Komisji, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 wyłącznie na podstawie kryteriów 


oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


2. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie 


oceny ofert. W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert, o 


którym mowa w ust. 2, zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej 


oferty. 


3. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę Komisja proponuje wybór 


oferty, która zawiera najniższą cenę. 


4. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki Komisja przedstawia 


Wójtowi propozycję zawarcia umowy z wykonawcą, z którym były prowadzone 


negocjacje. 


5. Wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o wskazanie, o którym mowa w ust. l, 


dokonuje Wójt , lub osoba upoważniona, zatwierdzając propozycję Komisji Przetargowej. 


 


Rozdział 7 


Zawiadomienie uczestników o wynikach postępowania 


 


§22 


1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 


 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 







przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 
 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 
 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 


2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 
 


 


Rozdział 8 


Zawarcie umowy z wybranym oferentem 


 
§23 


1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy, w terminie: 


 1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w 
przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; 
 2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w 
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 


2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 


1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu 
konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia 
wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie 
jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 
odwoławcze; lub 
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w 
ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub 
3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy nie odrzucono żadnej oferty 
oraz: 
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie 
wykluczono żadnego wykonawcy, 
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 
konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 
wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub 
4) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem 
przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do 
wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 







3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 


 


Rozdział 9 


Unieważnienie postępowania 


 
§24 


1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 
 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej 
dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 
 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż 
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została 
złożona żadna oferta; 
 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie; 
 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 
 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 


1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 
podstawie została przewidziana w: 


 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 
konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 
 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 
 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
o cenę. 


2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 


 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 
 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 


 


 







 


Rozdział 10 


Odwołania, skarga sądowa 


 
§25 


1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 


 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę; 
 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 4) odrzucenia oferty odwołującego. 


3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 
ustawy. 


 
§26 


 1. Odwołanie wnosi się: 
 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; 
 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 


2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 


 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
- jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; 
 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy. 


3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 







wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 


4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 


 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 
uzasadnieniem; 
 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 
 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 


 
§27 


 1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 


 
§28 


1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 
na piśmie lub ustnie do protokołu. 
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 
stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku 
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 







zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a 
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 
4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. 


§29 
1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one 
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych 
czynności zamawiającego. 
2. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje 
ustnie motywy rozstrzygnięcia.  
3. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia 
orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom. 


§30 
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 
2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Częstochowie. 
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
4. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
5. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.  


 


Rozdział 11 
Publikacja wyników postępowania 


§31 
Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro 
zamawiający (Komisja Przetargowa) po zawarciu umowy zamieszcza w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, a w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Komisja Przetargowa publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 


 


 


Rozdział 12 


Dokumentowanie czynności postępowania 


§32 
1. Podczas prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne sekretarz Komisji sporządza 


protokół postępowania o udzielenie zamówienia (art. 96 ust. l ustawy). 


2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, 
a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach 







oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 
3 ustawy, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 
załączniki do protokołu. 
4. Na pisemny Komisja Przetargowa udostępnia  dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i 3, z 


wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 


zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 


5. Udostępnienia dokumentów, o których mowa w pkt. 4, na zasadach określonych w 


specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komisja Przetargowa dokonuje wyłącznie: 


1) w składzie co najmniej 2 osób, w tym obowiązkowo w obecności sekretarza lub 


przewodniczącego Komisji, 


2) w siedzibie zamawiającego, 


3) w dni i godziny pracy zamawiającego. 
6. Z udostępnienia dokumentów, o którym mowa w ust. 4, Komisja Przetargowa sporządza 


notatkę i włącza j ą do dokumentacji postępowania. 
7.  Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 
nienaruszalność ( t.j. w Urzędzie Gminy w zamykanej szafie do której mają dostęp 
Przewodniczący i sekretarz Komisji). 
 


Rozdział 13 


Zakończenie prac Komisji Przetargowej 


§33 
Komisja Przetargowa kończy pracę po: 


1) obustronnym podpisaniu umowy o  zamówienie publiczne,  przez zamawiającego 


oraz wykonawcę, którego oferta została wybrana, 


2) skompletowaniu dokumentacji postępowania, 
3) przekazaniu dokumentacji postępowania do przechowania w sposób określony w art. 


97 ustawy. 


 


§34 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie 


przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej 


podstawie. 


 


 
 







