
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

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

Na podstawie art. 53 ust ustawy z dnia   11  września 2019 r.   Prawo   zamówień   publicznych (Dz.U. z 2019 
poz. 2019 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

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

1) Jarosław Kielan - Przewodniczący 

2) Piotr Ganczarek - z -ca Przewodniczącego 

3) Patrycja Michalczyk - sekretarz 

4) Sylwia Krawczyk- członek 

5) Agnieszka Cierpiał - członek 

6) Agnieszka Rokosa - członek 

7) Jadwiga Janik - członek 

8) 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. 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 68/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia  2 lipca 2018r. 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 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 8/2021 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Komisji" należy przez to rozumieć komisję przetargową 
działającą w oparciu o Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Konopiska 

§ 2.  

SŁOWNIK 

Regulamin dotyczy udzielania zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ilekroć 
w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

·Zamawiającym  oznacza to Gminę Konopiska 

·SZP  oznacza to komórkę zajmującą się prowadzeniem postępowań 

·RP oznacza Radca Prawny 

·Skarbnik  oznacza Skarbnika Gminy Konopiska  

·GK oznacza Główny Księgowy 

·Kierowniku  Zamawiającego KZ - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Konopiska 

·Ustawie PZP oznacza Ustawę z 11 września 2019r. Prawo Zamówień  Publicznych  

·Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin 

·Robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do 
dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym Słownikiem 
Zamówień", lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych 
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

·Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę  
w sprawie zamówienia publicznego; 

·Dostawach należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda 
oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy 
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować 
dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

·Usługach należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub 
dostawami; 

·KP oznacza Komisje Przetargową. 

·Progi unijne dot. wartości zamówienia: Dostawy i Usługi – 913 630,20 zł netto, Roboty budowlane – 
22 840 755,00 zł netto 

Komisja zobowiązana jest stosować przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych 
wraz z aktami wykonawczymi do tejże ustawy oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a dla 
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postępowań przetargowych dot. projektów dofinansowanych z środków Unii Europejskiej dodatkowo 
przepisy prawa wspólnotowego. 

§ 3. 1. Komisja Przetargowa ma charakter stały. 

2. Do zadań Komisji Przetargowej o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzenie (rozstrzygnięcie) 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wyłączeniem jego przygotowania, które realizowane jest 
w poszczególnych komórkach Urzędu Gminy Konopiska  na zasadach wynikających z obowiązującego 
regulaminu udzielania zamówień publicznych od wartości powyżej 130 000,00 zł. 

§ 4. Obowiązki członków Komisji Przetargowej w zakresie przeprowadzenia (rozstrzygnięcia) 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte są w w/w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 
Do szczególnie istotnych zadań należy m.in.: 

1. Prowadzenie negocjacji z Wykonawcami w sytuacji, gdy ustawa dopuszcza prowadzenie takich 
negocjacji 

2. Otwarcie ofert, 

3. Odrzucenie ofert zgodnie art. 226 ustawy PZP, 

4. Ocena ofert 

5. Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź propozycji unieważnienia 
postępowania 

6. Analiza wnoszonych odwołań składanych przez Oferentów 

7. Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji przewidzianej przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, 

§ 5. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy: 

1. Odbieranie oświadczeń członków komisji o istnieniu lub braku ustawowych okoliczności wykluczających 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 56 ustawy PZP), 

2. Informowanie Wójta Gminy  o wystąpieniu okoliczności o których mowa w pkt. 1 powyżej 

3. Ustalanie i wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 

4. Rozdzielanie pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, w tym przydzielanie 
określonym członkom komisji zadań związanych z pracami Komisji przetargowej, o ile wystąpi taka potrzeba 
w danym postępowaniu. 

5. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

6. Informowanie Wójta Gminy Konopiska  o problemach związanych z pracami Komisji, 

7. Reprezentowanie Komisji w wystąpieniach zewnętrznych, 

8. Przedkładanie Wójtowi Gminy Konopiska  do zatwierdzenia lub podpisania: propozycji wyboru oferty 
najkorzystniejszej, propozycji unieważnienia postępowania, protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, wzoru umowy do podpisania z wybranym Wykonawcą itp., 

9. Dbałość o sprawną organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 6. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy: 

1. Sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia wymaganej przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, 

2. Dbałość o sprawną organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem 
formalnym. 

§ 7. ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej 
lub większej niż progi unijne, osoba wyznaczona lub zespół powołany przez Wójta Gminy Konopiska  
sporządza analizę potrzeb i wymagań zgodnie z wytycznymi określonymi 
w art. 83 ustawy PZP, którą następnie składa do Wójta Gminy Konopiska celem uzyskania zgody 
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(dekretacja) na proponowane w niej rozwiązania. Po uzyskaniu zgody , analizę potrzeb i wymagań (całą 
dokumentację) należy załączyć do „Wniosku o udzielenie zamówienia” którego wzór stanowi Załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  
OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalenie (oszacowanie) wartości zamówienia 
odpowiada KP lub osoba przez niego wyznaczona podległa mu służbowo. 

2. Wartość zamówienia należy ustalić w oparciu o przepisy art. 28 – 36  Ustawy PZP Przy oszacowaniu 
wartości zamówienia dokonuje się sprawdzenia w Rocznym Planie Zamówień lub Planie rzeczowo – 
finansowym łącznej wartości zamówienia dla danego rodzaju robót budowlanych, usług, dostaw określonych 
kodem CPV przyporządkowanym dla przedmiotowego zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia należy sporządzić w oparciu o przepisy art. 99 – 103  Ustawy PZP. 

4. Dokonując przeliczenia wartości zamówienia na walutę polską (złotówki) należy kierować się średnim 
kursem złotego określonym w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 

5. Ustalenia wartości zamówienia dla usług lub dostaw można dokonać nie wcześniej niż  3 miesiące przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 
W przypadku zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, termin ten wynosi 6 miesięcy. 

6. Niedopuszczalnie jest dzielenie i obniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia  obowiązku 
stosowania Ustawy. 

§ 9. OBIEG DOKUMENTÓW 

1. KP lub osoba przez niego wyznaczona składa do Wójta Gminy Konopiska  podpisany „Wniosek 
o udzielenie zamówienia”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wraz z wnioskiem 
wnioskujący obowiązany jest przedstawić protokół z rozpoznania rynkowego, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z dokumentami 
z przeprowadzonego oszacowania wartości zamówienia (np. Oferty Wykonawców). 

2. W przypadku zamówień dotyczących usług lub dostaw powtarzających się okresowo szczegółowo 
opisanych w art. 35 Ustawy PZP do Wniosku o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument 
potwierdzający zastosowany prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. 

3. Wójt Gminy Konopiska po wydaniu zgody (dekretacja), kieruje w/w Wniosek do realizacji do SZP, która 
dokonuje oceny wniosku w zakresie kompletności, a następnie przygotowuje dokumentację przetargową, która 
później weryfikowana jest przez RP pod względem spełnienia przez tę dokumentację wymogów formalno – 
prawnych. 

§ 10. REALIZACJA WNIOSKÓW 

1. Za przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada SZP. Wójt Gminy 
Konopiska może zlecić poszczególne czynności związane z przygotowaniem danego zamówienia innym 
Komórkom Organizacyjnym albo osobom trzecim 
na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2. Za przeprowadzenie (rozstrzygnięcie) postępowania przetargowego odpowiada Komisja Przetargowa KP 
na zasadach określonych w art. 54 Ustawy PZP 
oraz Regulaminie . 

3. SZP prowadzić będzie rejestr zamówień publicznych. 

4. Dokumenty powstałe w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi archiwizowane będą 
w SZP. 

§ 11. Umowy zawarte z Wykonawcami wybranymi w toku prowadzonych postępowań przetargowych 
archiwizowane będą w centralnym rejestrze umów.. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C5696909-8594-4D29-A137-6A607A7E6BBD. podpisany Strona 3



§ 12. Każdy uczestnik postępowania ma bezwzględny obowiązek stosowania się do art. 44 ust 3 pkt.1-3 
Ustawy o finansach publicznych.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2021 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Konopiska, …………………………r. 

Komórka Organizacyjna 

……………………………………………. 

Wnioskodawca 

……………………………………………. 

Wniosek o udzielenie zamówienia  

Na podstawie udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Gminie 
Konopiska, wnioskuje się o wszczęcie postępowania przetargowego opisanego poniżej: 

1. Nazwa zamówienia: 

…………………………………………………………………………..………………… 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………………….…………………………………….. 

3. Czy zostały przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe, o których mowa  
w art. 84 ustawy PZP (TAK/NIE, jeżeli TAK to proszę załączyć dokumentację): 

…………………………………………………………………………..………………… 

4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

…………………………………………………………………………………..………… 

5. Rodzaj zamówienia (Usługi, Dostawy, Roboty budowlane): 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Szacowana wartość zamówienia (wartość netto):  

……………………………………………………….…………..………………………… 

8. Oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie: 

…………………………………………………………………………………………...… 

9. Proponowany tryb udzielenia zamówienia : 

Postępowanie o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne: 

Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 Ustawy PZP, 
Partnerstwo innowacyjne, Negocjacje bez ogłoszenia, Zamówienie „z wolnej ręki”: 

……………………………………………………………………………………………… 

Postępowanie o wartości zamówienia równej lub większej niż progi unijne: 

Przetarg nieograniczony, Przetarg ograniczony, Negocjacje z ogłoszeniem, 
Dialog konkurencyjny, Partnerstwo innowacyjne, Negocjacje bez ogłoszenia, Zamówienie „z wolnej ręki”: 

……………………………………………………………………………………………… 

10. Uzasadnienie propozycji zastosowania trybu innego niż tryb podstawowy  
lub przetarg nieograniczony lub ograniczony: 
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……………………………………………………………………………………………… 

11. Proponowane warunki udziału w postępowaniu przetargowym: 

……………………………………………………………………………………………… 

12. Proponowane kryteria oceny ofert: 

……………………………………………………………………………………………… 

13. Analiza potrzeb i wymagań: 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Osoba(y)  przygotowująca(e): 

Opis przedmiotu zamówienia, Oszacowanie wartości zamówienia, Warunki udział, Kryteria oceny 
ofert: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

Analizę potrzeb i wymagań: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

15. Załączniki:  

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Podpisy: 

Wnioskujący:                       ………………………………………………….. 

Zatwierdzenie KZ             …………………………………………………..
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2021 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Notatka z dnia .................... r. 

z czynności szacowania wartości zamówienia 

do zamówienia na "................................................................................................" 

(nazwa nadana zamówieniu) 

1.  Rodzaj zamówienia: 

-  usługi 

-  dostawy 

-  roboty budowlane 

2.  Wartość 

-  zamówienia została ustalona na kwotę .................... zł netto, 

* uzupełniających została ustalona na kwotę .................... zł, 

* prawo opcji została ustalona na kwotę .................... zł, 

-  jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość poszczególnych części zamówienia została 
ustalona na kwotę1: 

Część 1 .................... zł, 

Część 2 .................... zł, 

3.  Kwota zarezerwowana na realizację zamówienia: .................... zł netto, .................... zł brutto. 

4.  Stawka podatku VAT wynosi ....................% 

5.  Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu .................... r.  na podstawie (zaznaczyć jedną lub 
kilka z podanych niżej możliwości): 

1)  kosztorysu inwestorskiego opracowanego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 

2)  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli 
przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - 
Prawo budowlane. 

3)  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (dotyczy zaprojektowania 
i wykonania robót budowlanych); 

4)  wartości historycznych dotyczące kosztów podobnych zamówień (dotyczy usług i dostaw); 

5)  analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia; 

6)  informacji rynkowych zebranych na podstawie: 

-  odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnych wykonawców, pisemnie lub telefonicznie, 

-  analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki, sklepy internetowe), 

-  innych danych na temat kształtowania się cen na rynku. 

6.  Sposób obliczenia szacunkowej wartości 2: 
........................................................................................................................................... 
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7.  Osoba/y dokonujące oszacowania wartości zamówienia: 

1)  ..................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa wydziału, tel.) 

2)  ..................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa wydziału, tel.) 

................................................................ 

(podpis osoby szacującej wartość zamówienia) 

................................................................ 

(podpis osoby zatwierdzającej czynność 

oszacowania wartości zamówienia) 

Załączniki: 

Dokumentacja źródłowa, na podstawie której dokonano oszacowania wartości zamówienia: 

1)  kalkulacje, katalogi, cenniki, adresy stron www  itp.. 

2)  kosztorysy inwestorskie (dot. zam. na roboty budowlane). 

3)  oferty wykonawców, notatki z rozmów telefonicznych. 

4)  inne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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