
ZĄRZĄDZtrNIE Nr 12011
Bunnistrza Kałuszyna

zdnia 05 srycŻnia 20lr roku

ł sPruBie posolania komisji prut'argowei
UdŻielenie ahółień PublicŻnycb !v U;ędzie

Na podslawie alt' 19' 20 i 2l uslawv Ż
Żamóu:eń pub|L,ry.h U I DŻ'L' z 2007 l' \l )i3

do prztproBadzeni' nostepow.ń o
Miejskin w Kałusłnje

dnia 29 stycznja 2004 r. PmwÓ
poz' 1655 z poa'zm') ustala się

sl
l'Pouoluię kor'sje prlelargowa Ąaną d'lej ''koTisją do plzeproqadćnia

Posępowan o udzlele.ie Z ówien publhznycr q urzęaz,e Miei'rim w
^JrusłTle 2 q)]ą!/er'em /anós,eń pub|izr)cl redlizosdnvch v\ hb:e ań ó/
cyowaneJ uryżE u9la[)r / zanoq'ier a z so'rej ręki l i ,ano;ień public,nych. oKlorych mowa w an' 4 , co do któ^ch nie (p'br"icŻ.y;h' 'oŚuJe 

slę ustały o Żamówienjach

2. Kon ,a ra polecenie Bunnjsrr/s Kdtuszynd mo/e pvJsorowa. i Drzeorowadrr.posręposan|d o !'dl|elenie zaftósleń publi.ar)cr redliŻosan\cn w lNbie an h7q/$_uslaĘ o@ żmowień oJb icznych i koFkuśow. o trory"i 
'no"" 'n "r' 

ł pi'
ó poslrKu|ąc sle aDlsamt w/w uslaM

3. skład konisji :

lP Sral srawa Sadoc\. przcsodnic/a.v korisj:
'2 

) , P'' Mdl.o?ala chJsci;ka z_ca p Że; odn iclaceco rcm .j i
J) P' Anna Palol<złonek koniŚii
4) P' Jolsnta coiska Ćzlolek k;ntsii
5l P. Wand, Cudna członek Lomisii

w D"s.Jci <olnisji moga Lcze,tnicŻyć ime o5oby ied) rie w chsrakerze b egbch'

ł''4daiem komisj: iest przeorcwad/enię oo'ępovania o ud/;e'enie zamówierlapuÓ]lcllego /godnle 2 obos ąZ J iącym i p-lepi"a"ni'

5' P.scę komisjl plŻeu sovej legulU e ..RegJldfin Dlac) komir,i D /eLdreowej..
stmow]ący zalącznik do n;niEszego 23żądŻenia

ó' Komisja może pracować w składzie niehniejszym Diż trzy osoby.

. 
l'"f:ljr1l-,":':"^'lnk,enia 

q Dż.acl iomi.|i o?eqodnic/ąCe8o koDisji
l ffcJę Ę pelnl z c3 pżesodniczącego komisi].



8' Dokummtację posĘPowania o
p.zewodn jczący komisji.

Komisję plzeBrgową powołuię do
zaEówieo pnbIcmYcb wż0ll ;h'

udziel€nie z€mówi€nia publiczn€go Prowadzi

Przeprowadzenia posĘpowań o udziel€nić

$3
ZażĄnzŁbie w*lodzlw żryci€ z dDierd podpisania'

z



zał*Żnlk do z ąśAia
Nr 61'ź0l l BmiśtraKafu *)m

Ż dnia 05 śyoaia 2011 mku

REGI]LAMIN
PRACY KoMISJI PRZETARGo\.ł'EJ



T, DEFINICJD

Ilekroó jes1 mowa s poshÓwienioclr Regulańinu o :

a) ltKilrrwniku zanarviljBceqo'' - należy pr7ćz lo rozmieć BrmGtrŻa (alusŻym Lub osobę
dzialającą na podstawie upowżnienia Bunisl[a Kałusz'na. upraMioną do
prŻeplowadzeni! aoslępovmiao udŻielenie zmółienia PublicmeBo:

b) "Komjsji'' _ należy plzez to rozuńieć Komisję ?żelargołą towolaną zgodnie 2
pouowienianri Ustaw! i ninicjszeso Regulamin ,

Ć) "Regul.nini€' na]eż-y pIZz1o rcŻunrieć ninićjs7łRcgulamin.
d) "slwz' nalczy uzez !o ŃŻmieć spccynkację lśohlch v'funków zmówienia lub inny

plzetaz]a{ny wyłona$'com dokuren! w którln Ż.mawiający okrcśh zasady i RaMki
udŻiclania Z nóNicni..

e)'lustlrvie" na!.'t prŻcz lo szunrieć usla"ę z dnia 29 slycznia 2004l' PIa\o Żanółień
publjcznlch(j'l'DŻ'U'Z2007r Nr22]'poŻ. 1655)

, "l)zP'' - na]eż! Pfzez ro @znmieć Użąd Zamólvicó PlblicŻnlch,
g) "wykonnscy'' _ nalcży prŻez $ roamieć osobę nzycaą, oŚobę pńMą albo jednoslkę

olganizac}jnq nje posiMaiaaąosoborłościp.a]vnej' która ubicga się o udzielenie Żamówienja'
zloŻyla ofertę lub za]valła unowę rv sFrałie zanrówienia.

h) "zanaYiającym'' ńlleży pizez lo loŻunieć Gnrinę KaIuszln.
i) "z!nóBie.iu'' _ mleży prrez lo rozuńieć zanó\'ienie publicme' czyli unowę odplltną

Ż.uielaą nriędŻł Zmłiąjalyn a wr'konawĆą którcj pźcdmioten są LEługi. dośalvy lub
ńboĘ budovlane' k1ód Ża$"rcic podleEa plzepisom Usbw) '

IT. }OSTANOWIENIA OCOLND

sl
Postmo]vicnia Regu]lminu mają zasosowanie do pńc Komisj i powołyvańlch F2e2
Ki erc wn jla Żana{ia iacclo ]' ce lu DlzeDro*ad7en ia pos tępowauia o ud z ie leuie zfuóNieni!.
Posanovienia Regulaminu foają odpoiicdnie zastosorvbie do poslęporvań provadzon'cn s
Dbep'Ż. 's'rPo9ńli.'o'e.U'ol/el 3'.dmr''.'e'o' ''!' i3o.e'e'leEo'i'r|!'

og]Ósłniem' neEocjlcF bez oglNŻenia.
czynrościw loku proceduy ndzicleni! zafuówienia dokonyuane sąz zachowanien
wex'nęrźnych Egulacji Zan!Ńiającego, w 1yn n'in' W zlłEsie obiegu dokufoenlół', skladania
Mioskóv' ]veMęrznych ugodnień'
w akrcsie nic ureeulo$'mym w niniejszyn Rceulamnrie. ŻanÓsowanie nają pżepiŚy Uslał!
oE inne przepisy llawa EAuluiącc odŻielmie Zanówień.
Posfugnvrie się nińicjszym Regulmnnem nic uwa]nia c2łoŃó1v Konhji z odpoaiedzia]ności
Ż. prc|rl!\ldze|ie poslęporvMia zgodnie z pzepisamj plawa

5.

SI<]-AD KOMISJI

$2

KiercMilr ŻnDałiająccgo ws|azuic PŹcsodniczącego Komisji i zsLępĆę Przewodniczącego
Komisji s'ośród członłów Komisii'

$i
L ' czlolr]<ei Komisj i nic nogą byÓ osoby, któE :

a) ubiegają się o ndzielenie zanówienia bęącego przcdniotcn FoŚępowania.
b) pozoŚają w eiązłu nalżeńskiń. *' slo$nku lokEwjeństva lub po}inoMctwa lv linii

ploslo.j, Fokewieńśtwa ]ub powiuowact*a v linii bocznej do drugi€go stopnia' lub są
ztriązaDe Ż lylulu pŹysposobicnią opiok lnb kurteli z vykonaqtą jeEo Żastępcą plaMym



lub cz]onkmi org ró{ aządzających lub orgbów nad7otŻych wykonastów ubiegających

śic. ud?ielenie zańówie !.
, "-.. -l*". ł I', na on " * Z.1e' |a Do{\poval'F Ó' o' e'e Je /,nÓ\ie1iJ pJŻo{av d]J'i .i";;i''".\llb/'e'g'.'\łiorNcą ob)l'c''o1rfioll"1o Ż'/adla|a')'t''b
*-_" ";^':^- w' '. " "co\ 'ofg |{!)! ' 

'| o L l' lelenl lanóMen'J
a,."".-ią' ll."-".ą"..|n jośu ;Dl,B1\n ub'fu l\' J\m'ć1o/elobudŻ''

JŻóad;loŃ l.lolLw.f i.o do bezslromoś. l)ch o\ób'
e) ZoŚał pmvoń;cnie sk!Żźnc a przesępslwo popclnione w 7j'iązku z poslępowmienr o
' 

'cl-c']ic 
am,nvienia, pżestępsŃo prżetupsr'vą pzsĘpst*o pr7ecnłko obrolÓwi

e"ap*l"^' ' ,u'""p''..ięo''rooon'l-or \ 'l Jo\'J"l|c'iol'''/ ''|ro!(o'\vcl''
o,i..*ii...,l""l'", (JmDi''e l/ r'cl i nFz.lo' ' Jepo,JroŻtril'''" ? o v i]d./el ''ń
-la**.'".i,-- n ipl:..lł]lo "" 'ov u a r).' o'l ad./e' ''"i''1ien'J Jb bn\ j

istn]cniaoko]iczności.ok!óichnrorvłł'ust'L'onviadczenie]vinnoŻostaćZlożo'ctałżes'
Pńin'eD.:nrcL_ n e/"';\o'ltro"i'ol'o]'' ''o\'''' F' ll'lof .'"l o\' D'"
rcmnl' o " "ą:,'',]o'"'.' "ędop'''o'o' 

oo''o\''jd o -o' l l' ie ;'''noq''r o'

PrŻc$;d|trzŃ\ Konr 
' 
ś\]ą.za Ż e pra( cŻlonla kór)

",'.^'""-.rc_cnieiz'li"1ijl:ó'P.o'Viel''o\oll./noi'' ' \o'\.l 'ot.r L''l'
h,'e lo\lo$\,ad,rria\ eIrr,rr/f./orrnpr^ ll \odni i golon r'

- loŻ, o \ oJ'''Lie n'śzloo'ie' plaudą V d ń u)ooo'l''L''e J' (oL "' J {']'ł
L,!'LJixiiddonÓ.,l'l..'.l.\l J.,ptld^'.o'. ^u"d.'e[.'

J,/ńalZEoolc/p"\d o t'",jcz]l_ oox"oal'.o. oho1.\mo"J UJ''ieŻr
".?l.?. ' 'Ą* 

jd.7enLa oLolLcaoniDk e zlisbja]\'
n orm._. o l\la'^'.' o1k- l.'oń - |, DĘ_rodr !' {.' l'oF'' p'lcl'ł''ie'oLn''ot
l-m.ri..er;.r'. poder rde.)4coodLor"n ' 01 e'Uad' 'o1 | e e' ill)n
po"oll'l1qol''. J io\;Jo.llo'ldŃollśi \ol)'ŻoF(l'on'l "dda
i.." 'a ^' . . L onn mo,r " ur.:. i r'r\'o rn 

' 
ro ii\)r 'r.n i'i'

od PŹewodńńzącedo Końisji cz}mości odebani. ośsiadcŻeni! i c{Ćnluallrego $'lączenia
doko.u]e KieroMiiŻamaYń]Ec;go. podejnruiąc dŃy7ję ojeco od\'olmiu i posołain qjego

ńioiscc nolego PrŻe$odniĆąccgo Końh]i'

L

5.

I

s4

.'' 'Ó.c'(on' |''f'el /o'UlJ,]o\ol''ne Ż d Jel'(7'r'"podlcj-l-ce.' 'sl3'/e' J'

n"i '* ę, 'lu"'"p''ępo'-.oo^'o'o'u r'e\", 
'o1e 

/ sd''e.'o'l e'ie
l'-^' "a".- ',.'ii ' i'or"' "''órel ror'"l /onJ'Ful!c'ol /oolodl lie''o'elJ

^' i"a. ^.. ., ńonń nl'a''''|' 2. ! oo 10' e JJ o śidd!/!1i'' l'e/t' o Fco' p'a!d !
l . 

"" ' 
. 

^ ''c .' r. *' oM'l' of.no'!Ż:r1o\ilLl\'l'lh'cVpJtŻJf\c'la

s5

odło]anie cronka funhji ńoże nasląrićjcŻeli :
a) z p'yczyn obiekl}]vnych nie nroże on ł-vkonyrłać $voich obo*iązłós'.
tj nieoómiost utoiu ronrji M posiedŻenie Komisii nie zosla.ic Uspnwiedlisiolasttybie

{skrjnynNS8NL4.
c .-lore^ or ,,re rlorrcr.'lo,J.t.r'.' egoobovi.' \o*.ro.oou' /lo\ wr'l{- .\

:rrp'"o*pr:-_'R':'a'l'dJdcc)Z'Źc{odl.'a''olo'i'Ii'i1l''i'{:obecloj'n'

Iv. UDZIAŁ BIEGŁYCII l rNNYCIJ osÓB w PRAc'{clt KoMrsJI



$6

l . Jeżcli dokon ie ocenv Óleń lub j rych czynności w postępo$mi! wyfuga łiadomości
speĆjalnycń' Pirewodniczący Końisji słlada KieroMikołi Zańawiająceco umotyNowy
Miosek o po{o]anie bieglych (lz{żozńawcó\''

2' wniosck powilieu mkuywać osobe bieslego old prnwidyt\'mą vysokość jego

}.'n.glodŻenia \\t ze źńdlem nna.sowmia Do Miosku powinien ŻoŚlać Żałączony prcjekt

$7

l' Dccyzję o povolaniu bieg]eeo podejnuje Kiłowńik Żma*iająccgo'
2' Po podpńaniu Uno$f i zobowiązriado Zchołania poulńości. aje pżed pŹyśą]icnien do

sykonaniajakichłolviek oŻfnnoścj. biegly skhda oświadczenic. o któryn nosa ]v s ] uŚ' 2'
PrzewodniĆzą.y Konis.ji nie dopusŻcŻa do łylonaria cz'Ynności przez bieeleso' ]v slosunku do
k6lego aidzie którakol\'iek z okoljc7jości, o klóIych norva W $ ] B1. ]

1' Bet|Jp'ed'a(''.r'"k'.api nicilśm'lFol- lo'}nu lnolie' d rd '.olo\/el 'e
Prawodnicąccgo konisji bieże udzbl ]v posicdŻeniu Konisji z glosem dońdc2yn i udziela
do datko$}c h qyj aśni eń.

V' PRĄ\\A I oBotllĄZl<l czŁo'\'t(ó\ Ko\t]sJl

$8

] ' członkÓwie funbii będtcy pra.orvnikami zamawiającego vlkonują ssoje obowiązlii
ŻWivane Z udŻialefu w Facach Konisj i ]v ramach obo}'iąŻkó\' słuŹbo$fch

2 ' ob owiaŻki cn p ŹełożoleJ:o cz]onka Konisj i j cst unro zl iq'idn ie członk owi Konisj i UdŻiab $'

] ' członek (onisj i jes1 abołią7e'. .aiscześniej jak to jcsl możliwc poviadomić
luewodni cząccgo Konisj i o s*!j ej nieobecńo ścj na pos iedŻeni u Ko ni sj i. pod aj ąc prŻycżyny

4' Decyzję w spra]vie uspia$iedh\ienia nieÓbecności c7lonla (onhji na posiedŻeniu podejnruje

PŹcwodniczaly (onrisji' Dccyzję o uspnivicd!i$'ieniu nieobecDości lYe\'odniczącego Konhji
podejnruje KieDrVnik Zafu a9iaiące_qo'

se

] ' c'onkos'ie Konisji $1konują po\{tone inr cz.'nnÓści w dobĘj wieŹe. z Żmlro$aiem
najwy^zei n a.nośĆi. kie.ując się vllącŻnie plzepismi nńwa. srvoją !Vi.t]Źą i

'' Doooovią'\ov (Ż ofuo\ l'oń ''| | d]cĄ l ''c'e_' 'loj
a) udzial rv posi e.lzeniac h Ko nisj i,
b) vrkon'1vlnie innych Ćzyn.ości niązanych z placmi Komisji' Żgodnie Ź poleeniańi

PŹewodńiczącego konisii'

$ l0

czlonkon Końisji nic łolno uiaMiać jakichlolwiek jnlbrnacji związan'cb Ż pżebiegien prac
Konisji. w t}'nr Y szczególności inlbmeji eivmych 2 :

a) liĆzba zlożlnych ofeń do dalv sk}adania olĆn'
b) plrebiegien badania. oceny i Dolórvmia lreści ŻIożlnych ofel1'



sll
czlonck Konisji nr! prawo i obowiązek ucŻcslniclwa łe wszystkich pBclch Konisji oiŹ pnwo
wgląd! we wszysrkie dokumenly aiąz e Ż pfuą KońiŚji'

$t2

I@wodniczący funhji kierujejej pncani ' Dojego obÓwiązków n.lezy *' sŻczecó ]ności :
a) odebMnie oświadcrcń c'onkóv końisii. o hórych nrowa w 6 3 usl' 2' Órż poinfomoaanie
Kiero$nikazana\'iająccgÓookolicŻnoścjdch,okóry.hnoMs $3ust. ja]bo$5'
b] ustaleie teminó\' posiedŻfu Końisi i.

'' pmuadćn'J ool( Ter .ii Óo' L pot! o Ud7 e tr' 7mó* c1iJ'
d) infomoNei. Zańawiająceso o pobleńach Żwiązn}ch Ż pFcami Komisj i ł toku

poslępoMnia o udzielenie Zmówicnia,
']do\oljqanlel' rr'o' {po'lepoq' oLd'c'ol' 7on'óV;cni''
0 prowadzenie dotuncnlacjj postępo*'mia v splawie udŻielenia Zamó{ionia.
PrŻeqodnicząc] Końisj i i sckJelfuz koŻystają R takcie \Tkon}wania $voich oboł'iązków z
pońocy org3nizac nej Użędu Micjskiego'

\T' czln'NoŚcl w TRĄI(CIE PosIĘPowANlA

$t3

obowiąŻkien Pu ervodniczącego Konisjijest lakie posadzenjc postępowaia, które unrożliBi
iego akończcnic \ł Dożlivic najkńtszlm, dopusŻczalnyn pżeŻ pŹephl !Ia$a lermińie'

! t4

Do obowiąŻkós Pże$'odnicŻłc.go Konisji w loku poslępo$ania należy n'i.'
a) apesTienie. żeby otMrcie olen dożonych pŹez wykonawców nasląpiło \a ustalonym

b) czy oleńy Żosta! zloŻońc zeodnic z wymoEami or@ c7-y nie doglo do ich pŹedivcŻesneEo

c) Żeby oferty zlożone po ł}'znaczouynr Gminie :

_ nic zoŚ.Iy otworzone.
wykonawcy, którzt zlożyLi lałie oferty' zosEli poinfomowani' o tym' że ich ofeńy nje
Żoslały odŻucone]

zoslaly 4óconc wykonawcon bez olłiermia po uPływie terninn !a wniesienie

d) og]oszenie k]voLy. jŃą Żamawiający amiera p.Zeznacryć na sl]naosow&ie zanówienia
bezpośrcdnio prEd otwarcien ofen'

o wykonywojc innych czymości. klóŃ nie zosEly na nocy pŹ€pisóiv praNa lub niniejsz€go
Regllaminu zastćżone do konrpetencji (onisj i lnb Kierownika ZaDawiającego,

g) pżekazyRanie do daścnvej komórki ÓrEfuDac'nej. jeżeli achodŻi (aka polźeba. poĘcreń i
gwdancji barkowycll g}'dmcj i ubezpiecze.iołlch, s'eksli, czeków o@ inncco rcdzaju
dokumcnró$ sk]adanych pżez wykońawcós jało vadiun omz nrfofllo$erie tcj konórki o
konieczności dokonóia zwrotu lvadiun w}konasconr'

$ t5



PÓ otMrciu ofe Konisja pl7-eproNadza dalsze Ćzyuości rv tok! poŚępÓwania, Żeodńie z

$16

oleń} zloż_one po uynaczonyn terminie sk]adania ofe zMaca się oferentoń bez otviemŃa'

!17

ofeńy nie podlegaiaac Żq]óceniu oMiela się' spÓŹądzając zesb9ieńje rycn ofeń'

$ 18

Konisja podejńujc decyzF 
^vylłą 

większością glosów w obecności co ńa.jmic.j po]oł]
czlolrlów, w tyn wobecności Prrewodnjczatceo'
Jpr- bpo.r.dre-ur,on'ri.. raŃor''.oo ' 

d.c'i odm!4.ie
]c_el '.l'ł.c'oo{hh,lp'nl e ''qal 'hdjloo''' l )J|]"ęLo'

OFERTvll'cŻ\\\oścl /\tl\7Ą\T z BĄDĄ\lr\1 l ol a\Ą

st9

Konisja dokońUjc popnwek oc,-!\is!ch ony]ek lnes(ich omzomyidk @ńnnłoĘch {
ob li c7eniu ce nv 1l teśli Żło Żo nlch ofeń. ayiadami ając o lyfo {sz! s&i.h wykoDavcóv
bioląc}.h udzid !v poŚęposlniu' sełrelM Komisji spoŹądza zeslaNienie loprawck
dokonanych prŻcŻ Konrisje w trcści ofe

$20

w dals-j kolejności Konrisja dokonuje ooeny ole złożonych { rcmńie pod wŻględenr
v]D.lniania lW!nków fomalnlch'

s2l

Kolejnyn eup!fo tmc Konisiije* ocena \Dpelnienid tftz uczcslnikw postępos'mia
sarunków określon}ch }' sI\ Ż.

'Ń 
22

Komisja noże zsTó.ić się do L]cŻestnikóivpoŚępoNeia Ż żądanicń z]ożc a Ęiaśnień
odnośnie lreści 7_lożonych ole '
JeŻeli nic lzupcŁrieDie dokuneńólvskutkoslloby udeMżlieni€n postępo*'mia
zmawiaiący rvzyNa Wylona$'có\'. któ.zy *'$ynrcŻon)m €minie ńic z]oż]'li dokumeńtóu'
polRieldzając'ch spełnienie wafunlóq'udziatu { poslępowaniu' do uzupe]nienia lyĆh
dok ncnlów \' okfuślo.ym tcrnrnrie'

Ś2]

1' Po dokonaniu cz} rości,oklóI!.hnoNav$ 19 22. (omG]a nożf, m in' skieo\'ać do
Kicrounika zań[sia ącego \ nioskj o :

d) wykluczcnic okrcślon}ch podńioróN zposlępo(ańia,
b) odżucenie okcślonrĆh o]irt,

I

2.

I

,



Ć) unie}tżnie!ie poslepo$'anir'
2' o podjęciu de.y7ji. o której nro$! i UŚ. l pkta. Zl].ałiający /a\!iad.nia zin1eEso\mego

w|Ln.\rcę lrrformaĆj! polrinlla za\lieuć u/a\adnicni. f.klycznc i pFNne.
]' o podjęcju dccyŻji. o któlcj'no\dI uŚ l pktb lub c' 7 ma$iaj:rc! 2\ iallmia NsŻystkich

\'-vkonatr! ól bi oĘcr ch Ń zi.l rł PoslęPo{a. iu. l naomacj a po \l nna zai i erać uzsadnicni.

s2ł

l'JeŻcLjniezajdąokoljc/nościuasadniająceU.jerv'nicnieposrępo\'ania'Konisjapnponuj9
]ł]bóI najko'J niejsŻej ofeny na poJŚaq ic nrd]$ iduxlnej o.en) ol'e dokonłnej pŹez

2 PrŻ.d Jokolani.;r iodr]vjdua]nei ocen} ofet cŻlonkowic KonnjiŻapoa.ją sięzopinią
lrieglego. jcrc ji Ż.$ał o! poqolany'

]' Ind-\Ąvidualm ooena olań odbl\! się \'łąc7nie.l NdŚ.\ic kq1etiówoccn' ofeń.
okrrślońlth dli danelo PoJepo\lanld.

4' ]cŻcli iesl lo u,.Ś'dńjon. pźięt}nri kllerilnri .ccn! olclt nroŻna odstoić od nrd]\'idud.ej
ocenj'otn' w lakim pr4'P.dkJ Ko.rhjaspolządzJjed!niepisemneuz.sł]njenic{'bon
ofenY na]LoŁ}51n jcjycI

it5
l. PodpisaĘ Prllokó] Ż posicdz.nia Korn Gj j ,Jłi era aro! ozycr ę q_ab.ru ofc ń

najk.''\ {nic sze 'jeżeli Konrisja dokońa $ybo[ oicft''
: J cżc l i Kie ro]vn lk Za.1!Ni aj ąc cgo zalrviedzi prcpo Zyc.jq Konj is.j i. lłl.{od i c2ąc] Konri sj i

plzedslarYia ntr do podpnfuri. prcjekly {lmaga.ych za\'iadomień io_gloszeli.

s2ó

l Kiulrvnik Zaot\r.jącćgÓ sllvietdŻa nie$żność czyn.oścl Komisii podjcl)ch Ż nanLszcnicn

\xl'.'e'.Ńś'
?ROTT,STY I ODWOI,ANIA
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] o lnicsjunlu tdcstL { poŚępo$.niL] o ud7ielenjd 7lmólieńia P7e\r.dnic7ący Ko.1is.ji
infonDuje niez\locZnie Kielo*n jka ZaInawiająccgo

2 wra7 77xiriadonieniem Kieru\Ńk! zlnutiajqccgo. Przcuodli.ŻąĆt Konisii syz]acz!
t.nnin posiedzenia KoftŃji. któt' tosinien plz}padaó najpómiej ] (lrŻy) dni Fo dacie

]' sekreiaiz (onrisii $ysyla inlbnnacje o \'nicsicńiu prolcś orazj.eo lrcści i zarzutaclr
lszystkim wyk.naNcoń. w infornacji Bskazuje się l re na Zawieszenie bi eBu lemr jnu

Żsivada ofcltą ol€z vz).v. wykoń!{ct!*'. lod rygorenr \1 khtzcnia 2 postępowania' do

EzedluŻeni! \l'nośĆj N jJń lub ]vlicsicnia noNego Radiu]n'

!28

1 Pl otesl' pisna v] kom\ có\'' lilóIz) pzyłącŻyli się do prolcs l u oiaŻ s lano $isko Konrh]i lv
s]m\!ierouDalr7enidProleŚuPr7e*odni.Ża!]'komisjiplzekazujeKiero{njkosi
ZańawiająccgoliczwloczDicpozokoliczeDn'noŚjed/e.i!Konrjsiil'przedmiocie

2' o roł'!.eńjęcitl llol. n 7a$iad.mia się v}lo!aMó\ nie później niż \'lcnninic 5 dniod



daty złożeńia proteŚu' Pisno w lej spraqie
pŹyczyny rcŻ.u ygnlęcla olzpouczenle o

2

dokonuje c ł.no śc i zaniechanei
2. sel:Etsz funis]i \-syla do Wykonawcóv Żawiadońienie

v pżnal]ku stiesienia proteslu, aŻ do dnia jego ostaleczrego Iozlźygnięcia, nie solno
zmzeó mo'lv w spm*ie zmóvienia publicacgo. z asirzeżcniem ust ].
!ńlest ies1 ośal.Ćaie roŹr]gńiety :

a) j eżeli ii e $'ncsiono odwolania z upl'wem leńinu do M;eŚienil ÓdwÓl'nia
hl nmnJdlu łn'esienia od\oldiJ

,a''.. ao.t.-' " 
po" 

" 'o"."n'r 
lo1c (e-ooo eoo\deod olai.ciroo SokI

,eśnolu]rbnrós. albo
l o;rcn \sd!fu J u\rcL l ],br'o lal o{'śnE' 01'' LceÓo p''lfou" 1ie l pmtię I' /e'
-.,d-teo:".,10o"
,:l"rouoit 'io"urr.l a. d /1!), !!r'
eur, a dla dosbi iub uslus i.000 000 eun.

Jeżeli zachodzi piln. potzdbl udzieleni! Zmówicuie. której wcreśniej nie nroaa bllo
Du.r d/ic', d l e \]r kJ o'a / {'' ) / md \l-tscclo (a'ol1i' /o.'ó'\ ó| .Pgo noć l '
i\'lo{l l o1'' 

' 
/Vlo.. .'ęd. l1e'csaI llo\)dal le/eŻ{ol1 ' L ''{'u ie.mo'r}

pl' ed l ń a ;o lJl' ?rego rc 1lŻ'' n.,'a p'ole lJ no''W'a. o V' Jeod''rok'/ JTi
|' . g' poo (.''' r lol l' ^'Jr -p'heloŻ,c''Zrnó.ien.

il0
w pv]padku uwŻględńicnia prolesu. Komisja powlaa oprotesto*€ną czynność lub

powinno Ża\łiere uzsadnienie. wŚkżującc m
sposobie i Fńinic \łnicsienja śodka

s29

opoutorzenLuczymo{.

$ il

l ' o Micsjeniu odrvolmia PŻe]V!dńi.Ża!y Komisji infomuje uiezs]ocŻDie Kieroslika
ZańawiająccEo' Pzelvodnicący Końń.ji prŻcdstawi' Kiero$tikowi Zanalviającego
tekonendlcję kmisii Przetlrgo$ej odnośŃe slanołiska ZanrlwiljąĆego $ pŹ.dmiocie
\mresioneso ods oltuii

' Ńilo \'i''l. r1k'djąc' lo pooe]tr'jc dr', F oo10.'t'k' o \l'Lo /.1 d'\ " 1'.eo L

Dlzednriocjc Wniesiolcgo od$llanla oEZ ]vskd{e osoby rcprerentująĆe zama]viającego w

tostępoq?niu plzed Żespol.n bitńw' rvqm PE$odnicząccgo KonG.li lubjego zAlępcę'

Ż

L

śj2

o *)nikach postępowaniaÓdrvolawczcgo Pze{odniczący Konisji infomuje niczwlocznie
KieloŃńika Zfumviającego pr7_esy]ając nu jednocześnie istotN dokuńenty Aiązane Ż

postępowanien odsllavczyD. N tym kopię oŹeczenja 2csFolu ebitrów wmz z inlomacj ą
komńj! pżedslawiaKierc\njtowiZmr.viającegollopozycję spÓsobu sykońmi.

.leŻ-e]i jeŚ to R opinii Konńii lzasadnione' łrŹ z informacj4 o której mosa w ust. l,
Plćłodnicząc! (onisj i pzedstawia KercMikowi Żmaviająceso rekońendację odnośńe
ffiiesienia skalgi na tvrrok zespoIu gbil!ó!v.
Kioownik zańa$iajaleeo Podejńujc dec}zję w puedmiocie iviicsienia ska{i oIM' jeŻeli

ŻoŚfuie podjęla dccyzja o jej $niesieniu. wskazuje osoby repreZntuiące Zamałiającego w
posleF osaniu pźed sadcń '
.lcżeli skargę $niesic dfuga sfona postępowaria odrvolastzego. Kierorwik Zanrawiając.go
na \hioscl( Przesodniczqcelo Konisii wsku uje osoby rcpfuZ.ntują.e Zm.wiająceco w



postępofuiu lŹed sądeń'

B. zAIoŃczIlNIE PRAo KoMIŚIr

s33

l Konilia końey lmce &iąa. z udŻiel im o e8o 7mów .ni' 7 dnim Podprseia
dowi, w "pEwii zmowi ia lubzdnim podjecia Pel KifuMika z'f awiające8o
decńi o eiewżIidiu postępoweia'

2' ro;lrodchiu pm Ko;i"ii ieirGsodnicz4cy pP€l€aie doldentscjś posĘpowja do

wkściŃj komdki dgfu iŻjcinej * celJ jej PdbNmia zgo.bie Ż pmpism: pEwa'

x. PosTANowIENrA KoŃcowE

Ninieigy ReEulańin wchodź w łci€ Ż ilni@ 15 śycaia 201l L

'll R|łt NZ


