
ZAIZĄDZENID Nr 6/2010
B!.nhtrza lfułuszyla

zdnia 18 marca 2010 rokD

v spralYie powolania komisji pŹetargow€j do PŹeprowadz€nia postępowań
udzielenie aDówień publicznychw Uuędzie Miejskim rv Kalusąni€

Na podslawie art. 19, 20
zamówień llblicznych 0.t. Dz'U' Z

4' Zadmiem komisji j€st przeproMdŻenie postępowania o udzielenie zamówienia
pUbIicmego Ż8odnie z obowiąajjąc} m i pżepi'dmi'

5' Pracę komisji przetargowej reeuluje "Regulami! pracy komisji przetargowej''
steowiący załącrnjk do niniejszeeo 

^zĄĄzenia

i 2l ustały z dnia 29 sbJ,cznia 2004 r' Pńwo
2ao7 r. Nl223, poz' 1655 z!oźn'zm.) uslala się

s1
l . Powołuj ę komisję pż€targową Naną dalej 

'.komisj ą-' do przeprowadzenia
pos!ępowń o udzielenie zamówień pub]icznych w Użędźe Miejsknn w
Kahszynie z wyłączenien zmówień pubticaych realizowanych w l.ybie all' ó7
clow ej Ń]że.j ustawy - zamówienia Ż wo]nej ręki i zamówień publicaych. o
któryc| mowa w ań' 4 , co do któryĆh nje stosuje się uslawy o Żamówien;ach

2. KoDisja na polecenie Bunnistza KałuszFa może przygolowac i prŻeprowa.lzić
postęlow ia o udzielenie zamówień publicaych r€aliawanych w trybie alt' 67

w lslawy omz zanówień publicznych i konkursów, o których mowa w art. 4 pkt
8 posiłkując się zapisami w usta!),'

3. skład komisji :

]) P. stallslasa sadoch-plŻe$odr c/ąq komisji
2) ) P. Małgolzata Chrcścicka z_ca przewodniczącego komisji
3) P' Monika Drcbotowska <złonek komisji
4) P' Joldta cójska członek komisji
5) P. wanda cudna- cŻłonek komisj i

w pracach komisji mogą ucŻestniczyć ime osoby jedynie w chankterŻe biegbch'

6' KomiŚja noże pracować w składzić nie mn;ejszyn niż trzy osoby.



7. w pĘ?sdh nie rc7esmjc^nia w pracac} komisji p.zewodnic,ącego komisj i
funkcję Ę pelni 2{a pŹewodniczącego kon isj i'

8. Dokunent'cję postępowania o udzielenie zjmówienia Publicznego prowadzi
Przewodniczący konrisji.

02
Komi.ję przeB'8ową Posofuję do pŹeFo$ad7enia poslępo*a o udŻielmie
zmówjeń publjcnych w 20]0 roku'

$3
Z'lzĄdrenie \'chodzi\N życie z dniem podpisania.



zAłąąnik do zdŻądrenia
N. 62010 BlmisEŻa (']uŻyE

z dlia l8 nffca 20l 0 rÓkn

REGULAMIN
PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ



I. DEFTMCJE

]. i]ekrcć jes! noM w poslmowieniach Reeulminu o :

a "KicJos niku z'b's i! |ącego.. . la].4 oPel lo lom'e! B'ti' vo KalusŻfu lLo Óhhaa a]d,a' Ź na pod<@ ie UpolŁr|ąia Bumiś'ż, KałuśŻ)na' 
'plaff'onąoo.. prze!fuwldhia poŚęloMnia Ó udŻielenie zmówifuńPuili'cbego| '

b'_KumAif'_ d e4 pEeŻlo-o,Um ec Ąomis|e D 7etecoqaDo$olją z-odnj.7posttroweDm i Un!*ry i nl tueteceo Re!rtm/nu
.' 

' 
-RcgU l' mioic- na'e^ p*Żl;!z;ie;i'Ń !4 Regl|friĄ

d\ _sl\^ z" _ L.e4 p@Ż lo'o @E: spe.yfi Jc],'e io jy. h or'fu kóq Żanoiien l h h in
ol f l Ł j *a\ wJ (o b\.om do\ dfoen|' u k|óM Łmdwia|d. J o{resla /fuad} wdun],iudzieleiazdówienia,

o iuslrwie' _ n']ei PŹeŻ to Iozmieć uslałę ż dnia 29 slycŻnia 2oo4 r _ P6so mówień

h)
i)

0
E)

''znnaYiającyb'' _ nalezy pŹeŻ !o ńzMieć cbine Kńvvn

publiczn'Lh(j'l' Dz'U' Ż 2oo7r' Nr22j. o; I655l_UZP'_ mk4 oPez'oloruie. UP.d l!mo{F1PJb l.ŻnJc"h.

:y^*:_::_Y:,] 9:'1 |'*' . Iozunrieć sobę nzyĆzną oibę praMą albo jÓdnośkę

:l!T, Tl11'i'': !:"I+'ą.".!b""-" "ń-"]. il"* ;bi;ts" .:;; i;;;l.";;;;;;; 
""'',zloŹyIa ofćr.ę lLlb awtrla towę w spńwi€ m;wi€iia.

':L:_-_"]]1.1il: _ 

'1"'' o::''o @zu-i"ó -ńó*i*i" publi;ae' czyli Mołę odplatną
mv^ieralą niędzy zmeającyn a vflio'wcą kóEipĘedń;t.'i ;i 

":ił;i 
;;"#; |"brcboty budowlfue, któEj zawa.cie poatega papimn irłmy'

$i
l Pos_aof'ifrl'ResJ 4inJ nająrĄ ooxa1iedo Dń. Ńon'i.ji po{oi'ryan)c\plel

elu orepto""otl ; oo' repo'r t; o ,]a,i.ńn'j zu.o" 
" 'u"aajd odpo\ iedl|. 6.0Ń fu e do po'lępo\ti Ffovad7ol)(n kĘlle oPebgu fofucl.i.rcTco' ollelfugl ogfu.(&reśo.,pyhi" o.*; ' neg*j"lj".

ogroszenlem. n€goLIac]e beŻ oslosłnia'
3 ' cŻyndości wloku pecedury udzieletria zmówienia dolonywane są z acho@iem\e ndżn)!hTgulfuiiŻffn.iaja.ego. k lJm n'in' u 2i'si. "lę" aoł,.*io*. 'u"a-"j $ alr ' Ń nie LFgJloł fuym q l 'fue 

'^ n ReE' 'm.n.e' 7.Śo.os fule nala DrŻeÓ -. l {'wvo?z L 
'epżeoB. 

pńvarguljjreudae' elJmol'cn') fo' fu"i* mie ".e J 'ie' "411 Recubileń nie /s a,lnia caonlow Ko .i5'i Z odpolned/j".no' ! 
j

a prŻeproMdzenie poslępowania zgodnie Ż pżepiseli Pnwa.

II'PoSTANoWIENIA oGÓLNn

IlI. SmaD I<oMIS.II

$2

.*^T:]|^1T:^1:::::):i1Jje rrvo@(/aceEÓ (om śj. l./a' tępcę Pęeqodlica-ego
NUntrsJI spo$oÓ ĆŻlofuoB Kom'sIl'

$3

]. członłmi Konisji .ie ńogą być osoby. l(óE :
a\lbiegaią ię o Udne|.r 

'e 
/moqenla będtego pŹedm'oler @.Ę!owżnia'

Dl po7osląa w 
^.iUku 

mal4ńs^iT. wsloJ nĘ pokFqeń'Nl 'ub p;vi 
'o\laed \ l 0ipmsre] poGqeo'fudllbpow;lo mŃ!s Lnloo.aeldodruiepo.loDniŁ'uh."

&aa.7.yl' ł o.4spo.obeniŁ opieU iub" mtl. / w)ko 
'";({j.eo;fu ę!.łpmt,n



lub czlonłmi olganórv zauądzających lub oĘlnów nadzorczych wykonaMów ubieeających
się o udzi€Ioie zmówimią

o pŹed uplywen 3 lat od dnja ł*zęcia postępowaia o u.lŻi€lenie zańówienia pozostawał]
iv slofuku ltacy lub zlecenia z wykonawcą lub były człoŃani orgeów eądzajapych lub
organów nadzotycb vykonavców ubieBających się o ud'eloie Żmówienią

d) pozoslają z wykomwcą w lałjn ŚlosDnlu pmwnym lub faktych}m, ż€ może to budzió
Ja ddnio 

'e 
ląĘli{oś.icodobe/suo trośli lycl osoL'

e) zoslĄ pnwonocnie skżane 2a pŹestępstwo polElnione w eiązku z poslępowmien o
ldŻielmiemólieńia'pŹstępstwop*kupstM'plrestęPstsopŹeciwko obotowi
gospodaEŻemu lub ime plzstępstwo Popełnione rv celu osiągnięcia kożyści najątkołarch'

2' obowiązlden czlontów (onisji Fn Ż]ożenie ńiezwlochje po apoŻmiu się z oświadczenimi
lub dokmdrtdi 

'ożonFi 
plćz vr'ykofuwcó]v pGemnych ośsiadcŻeń o zaiŚnieniu lub bmlo

islnieniaokolichości' o łtórych mowa w st' l. oświadc2enie winno zostaó złożone lalże w
|eminie późniejszym' jeżeli okoliczności' o klóIych mom w ust' ] ujaivnią się s toku pńc
Konisji ośNiadcznia dolalu się do prclokolu poŚępowania o udżielenie zmó$'ienia'

3 ' IiNodnicŻący KońiŚji q'ląca Ż jej plac cżlÓŃą kóry ]

a) doży] oświadcre.ie o zaishieniu klórejkolwiek Ż okolichości' o kóIych mowa $'nst' l 
'b) nie z]oŹyl oświadczeni! w leminie Ęznlczonyn Pu ez PŹewodnicącego konnŚji.

c) Żłożyl oświadczenie n iezgodnie z pnwdą _ !v l'ak in Ępadku wyłączeni€ nstęprlje Ż chwil ą
uzyŚkaniałiadoności wskżującychnaniepraadziwośćośsiadcćni!"

d) złoż}ł zgodne z prawdą oświadczelie o bEla okolicaości' o kóryc! nowa w Dst' l ..jeŻeli
po zlożeniu oświadczenia okolicŻności lakie Żaislnialy'

4' lnfomacj€ Ó w}]ącŻeńiu cŻlonka Końisji, PŹeqodnicący Komiji P@k@jć KisosnikoBi
zmaNiljącego' który podejmuje d*yŻj€ o odwo]siu czlonka 2e skladu Konisii i ffnlualny!
powokniu wjeeo niej9ce noweo członka Konigji. Nowy członek Konisji sk]ada
ośiviadczenie. o klóĘnr nova v uŚt' 2' w najk!óśz}m noaił]rm leminie'

5' od Pu emddcząceeo (omisji cz'mości odebldia oświadcćnia i ewentualnego s!łącz€nia
dokonuje KiercMik anawjającego, podejnując decyzję o j€go odrvolmiu i PoPolńiu w jeso
miejsce nowego PEewodniczącego Komisji'

$4

l ' cąIności Koni sj i, j€ż€li Żostaly dokolm€ z udzialen cz]o nła podleEsjąc€go wylącŻeniu,
pÓwlMa się, chyba że poŚtęlowmie poMmo ŻoŚać uniewaaione' z4adę tę stosuje się
odpowiedniÓ do qtuacji, w któEj c'onek Konisji zoshie ł'lącŻony z Powodu nje 

'ożeniaoświadczenia' o lrtó.yń ńowa w ust' 2. albo złożenia oświadcz€nia niezgodnego z pńwdą
2' Nie powtaĘa się czymości otwdcia ofert orŹ czymości fakycmych nie ł!łyl\6jących na

$5

odwołbie członna Konisji more msĘ'ić jeżeli :
a) z przyczyn obiektytych nie możt on BTkon}Yać syoic]r obowiązkóq
b) ni@becnośó cżoŃa KoniŚji m posiedŻenie Konisji nie Żośeie uspnwiedliwiona w tlŃie

\btaaynw$8ust.4,
o czlonek Komisji nie Bykonuje nalożońycn na niego obowiązków lub obosiązków Wynikających

z pu episóy pEwa, Regulmilu oM dccyzji PŹewodńicŻącego lonisji, innych niż obecnośó na

Iv. UDŻiAŁ BIEGŁYCE I rNNYcH osóB w PnAcAcI{ KoMIs'n
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t'o'e!o 2 dŻie hońtolqPl / ol ol.(aon. o hoach noĘ w !'] s ' I'l brcŻr \_pu€dsiN a|op.nie mp'imie q tm,Dr otrs on'm wu; os.e.a fu aploszenlerrzevool.zł(ego l\om\|' b|ePe udlial q Ó..'ed,P1'l ro1 i'ji Ż gto*l ao'"a'c,y- iułi.l'doda&owych łyjaśnień'

v PRAWA I oBowĄzKI czŁoNKÓw KoMlsJI
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] . /'on^o\ie(on..będą.yp'&oq'ff /fak.{+egoL']lonuiąsqojeoboqL/L
^ 
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1 3:]:!{:]"J,j.:. .b""l+-n)'nd'q!^sięj 'al loJes' fiol iuepos 
"dol 'ji?sodlv4ceco KoTiś'io.uo e' nieobecoo i . na poqeofniu Ko;ri,. po.aja" plŻJcl'ij

4 ' Dec'?;ę v 'Pmqe uspl ąV ied'iqeD|a nieob(r o& i c/ond k oThii na po9eofniJ pod.j n JieDĘe}odniąŃJ Końisji DecJ/ię o uspż$ledliwim.L nie*** ; p;*.a'j,i"lc" (";]i'.
poo€]mqe Ń Nmk Zamawiaiqce!Ó

$e

!_1:]!] c l( l jiT'lonją Doś ieŹUne in cŻ}r 
'o*l 

w oobF s.e_4, Ż /ac Dvei"m
;:'"fr;:]J]#l*' *," * sie $lą.h'e p@p.smi omu* ;{oią u'edŻa I

Do oroqŁLow ( ztr\o Kon sl' ralezj q wcŻeloilo*''
alMz'ał w posiedzeniach Konnsii.
b,Ęlory\&io lnĄch ĆŻJ moir łivł).\ z omcm' Konl)ji' 7gofuie z poleleniM:PŹehdn rcąceeo *omB]i

sr0
cŻ]onkon Kodsji nie woho uiaMiać ia]ricnkolwiek infoil
\om.s r. \ rJm s s/c/esornoq . .nfomd( z'*;nv.h, 

racii&ru^)cn?pzebiesle. pB'
J) liczbążlo&nych ofen dodary sHadfuia olen.
b nŹebiegem b'deia ocen) i poloqe.a m.cl Ż o?on]!nofd



s t1

cŻ]onek Końisji fu pnwo i obowivek uzestnictla *t mzystkic! prech Konisji onz praso
wgĘdu we wszyŚkie doktmqr nią.Żee z pruą Komisji'

$12

Pźewodnicący Konisji kieruje jej pEcmj ' Do jego obowiązków należy w sŻczególności :

o odebreie oświadczeń cŻlonlów końiŚji' o których mowa w s ] ust' 2. oE poinfomowanie
KieroM]ka zmwjljącego o okolicznościach. o klórych mom w $ ] Bi 3 albo $ 5,
b) uśalanie leminov posiedŻ€ń KofuiŚji'
o pfowadeni! dokumenlacji pośęposmia o udŻieIenie zaDówienia.
d) infomowuie Zmawiającego o pobleneh 

^viąŻfuycb 
2 pracmi Komisii w to].u

postępowia o udŻielelie zmóWiaią
.l JokonyNeien ( Z'mo{i u loqepour u o udz...m.e Zmoł'c lią
f) prcwadreni€ doktmtacji postępowoia w spraYie ud'elenia zfuówienia.
Pźewodniczący Konhji i seketaŹ kouystają v lńkcie vykonyivania swoich obowiązków Ż
ponocyoĘei2acyjnei Użędu Mieiskiego'

\.L CZYNNOSCI W TMKCIE POSTEPOWAMA

$ll
obowiązkień Pżewodniczącego Komisji jest talie !fuWdzenic postęlowania' kóE możliwi
jego zakońcai€ w nożliwie najkńlŚżyn. dopuszalnlm pżez pŹepjsy pmwa ieminje'

$14

Do oboMążków Pżewodnicząceco Konisji w toku poslęPoweia Mlezy m'in'
a) zpeMimie' żeby olBeie ofeń złożonych PŹż w]'ionawców mstąpiło w uslalonym

b) czy of€ńy zosta]y ŻłoŹone Żgodnie Ż ł)mogami o@ czy nie doszło do ich pŹedwcćsnego

o żeby oferty zlożone po ByznaczonYm temilie :

_ nie bśaly olwożone.
_ Wykonawcy' któży 

'ołli 
lałie oferty' zośali poinforno\fui. o t]m' ż€ ich oferly nie

zostaly odŹucone'
_Żostaly mócone wyIto@wcoń beż otwiemia po uplywie lemilu M wńiesienić

d) ogłoszenie kwoqr' jałą zma*irjąc! mieru plmacŻ!ć aa sfinmsow$ie zmówieda
bezpołednio plred otwmien ofeń'

D wykonyweie ]mych czynności, które nie zost!}y na mocy pupiŚów pńwa lub nibiejszego
Regulaminu asęeŹone do końPetencji Konisji lub Kimmika zmasiającego'

d pŹekeywanie do właściłej konótki olgdjŻacinej' jeżeli ,&hodzi l'}a polĘeba, loĘcŻfu i
gwoocji bankowych. gwmc.ji ubezpiecćńiołych, weksli, c&ków ok ilnego todzaju
dokum€nlów skladeych pIZz wykomwców jako wadium o@ in'omowmie t€j komótki o
koniecŻności dokohaniaŻtwtu\hdiun wykoEivcotr'

$ t5



Po otveciu ofeft kmisja p@prcwada dalsre cąmości ł loku postęlosmia' zgodnie z

$]ó

ofeny złożone po q}zńacrcnyn teminje sk]adeia ofeń zmca się oferentom bez olwieldia

917

oferty nie pÓdlegające zMóceniu otwi€B się' spoŹądzając z€slawimie l'ch of€ń'

$r8

Końjsj! podejnuje d*yzje z$rktą większością glosół w Ób4ności co najmiej PoIo\'1c'oŃó\ w rym Y obecności PŹgwodnicącego.
Jeżeli na losjedzeDiu Konisji nio na kwolm' posiedŻenie odEcz się.
Jeżeli w tEkcie 8łoŚowria aladnie ńMa liczba glosóĘ drcyduje e]oŚ PEwodnicząceco'

v . czYNNoŚo zwązANE z EADAMEM I ocENĄ oFERT

$19

&mhj. dokonuje loptawek oczywhtych ony].ł pigrskich or@ ońy]ek nchukowych w
oblic/r u .my q ueści /'oón\ Ll. Ó-en' al aoamiaiąl o 

' 
! n Vs/y'* , h w) lolańol

oio&.)ch Ld7 ał wpo_ępolfuil' CelFhĘ Konl.J. i;oa;% zeńwie 
'ie ńpEse"

L

ż'
3.

i.

2

$20

w da]sŻej kolejności fumhja dokonuje oceny ofcń złożonych w teminie pod Mg]ęd€n
rvyTelnitria Wfl n|ów fornatnych'

s2t

Kolejlyn ebpem pńc KońiŚji jeś ocena tlpelnienia prŻŹ uc&stników Poslępowia
\fuunków obeśIońych w slvŻ'

E22

Końisja może trócić sĘ do UcŻeshików postępowania z ądfuień Żłożenia łrjaśnień
odnośnie treści 

'Óżonych 
ofefi.

Jeżeli nie @pe]nienie dokmentów skutkoła]oby uiewenieni€n postępołdi.
zamawiający łzywa wykonawcó\r kóŹy w łyznaczolyn lminie nie zIoźyli dokumentów
potvieidającycL spełnienie ]l@nków ud'ału w postęlowmiu, do uuPełnińa lycb
dokumentów w okEślonyn lemini€.

$23

] ' Po dokomiu cŻymÓści, o któq'ch ńowa w $ l9 - 22, Konisja toŻe ń'in' skiercw& do
KiercMita zfuawiaiącego Mioski o :

a) wyk]uczenie okrcślonych podniotów Ż postępowanią
b) odżuenie okeślohych ofeń,
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L
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c) m'€wa]trie połępo\ma
olooĘtil dP.)"zji' o ki'ą n owo q Ll' ' plł. leaq'jqcJ aw.9dm 

" ain'trsoM egow)lo1dwcę' lD]ofucja poslroJ zdvieB Ua !o 
'ien.e 

lałl).ae ipmte'
opodje!jude.y'i.ohórc'motwu! l ÓLl b ubc'zmawiaiąly;awiadmi)B^stlJl
wJ korau ós biom.) h ud/id u poqępo@lJ' ln lon ac:a powma 2$ 

'el& 
u2ionienh

fakycŻne i pnMą

s21

JeŻeU lie zaJdą o'ol.. ao'ci uz9druJiace u.e a^ieae pos eooffi". (omisia Ómmn lieqvbÓrm.koŻ)>hieivejo{eflynd@d'u 'end)Mdblnłoói) ofendolona;ejp@z,(tonkoq Komisji
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