
Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 120. 31 .2019
Ilfjta Gminy Zaluski

z dn. 26.08. 2019 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

$1
Regulamin niniejszy dotyczy KonrLisji Przetargowej powolanej Zarzqdzeniem Nr I20.3I.20I9 W6jta
Gminy Zaluski z dn. 26.08.2019 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamriwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
teahzacjg zadaniapn : ,,Dowo2enie dzieci do szkr6l w gm. Zaluski oraz rozwoienie po zakoficzeniu
zajg(, w roku 201912020".

$2
Komisja pracuje zgodnie z niniejszym regulaminem, stosuj4c wlaSciwe regulacje prawne zawarte
w ustawie z dma 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiefr publicznych, przepisach wykonawczych do
ustawy, przepisach kodeksu cywilnego oraz innych obowi4zuj4cych przepisach prawnych.

$3
Organizacja i sklad Komisji Przetargowej
1. Komisja Przetargowa jest zespolem pomocniczym KierownikaZamawiaj4cego powolanym do:

a) przygotowania i przeprowadzeniapostgpowania o udzielanie zam6wienia publicznego,
b) oceny spelniania przez wykonawc6w warunk6w udzialu w postgpowaniu,
c) badania i oceny ofert.

2. Czlonk6w Komisji powoluje i odwoluje Kierownik Zamawiaj1cego"
3. Do waZnoSci podejmowanych przezKomisjg rozstrzygnig6, niezbgdna jest obecnoS6 co najmniej

3 czlonk6w Komisji.
4. Czlonkowie Komisji zobowiqz:ani s4 do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych

im czynnoSci, kieruj4c sig w tym zakresie wyl1cznie przepisami prawa, posiadan4 wiedzE
i doSwiadczeniem.

5. Je\eh dokonanie okreSlonych czynnoSci zwrqzanych z przeprowadzeniem postgpowania
o udzielenie zam6wienia wymaga wiadomoSci specjalnych, Kierownik Zamawiaj1cego,
z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, mohe powolai bieglych.

6. Biegly przedstawia opinig na piSmie, ana Zqdanie Komisji bierze udzial w jej pracach z glosem
doradczym i udziela dodatkowych wyjaSnieri.

$4
1. Czlonkowie Komisji oraz inne osoby wykonuj4ce czynnoSci w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia,po zapoznaniu sig ze zhohonymi ofertami lub wnioskami o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu, skladaj4, pod rygorem odpowiedzialnoSci karnej zafaLszywe zeznania,pisemne
oSwiadczenie o braku lub istnieniu okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo
zam6wreh publicznych.

2. W przypadku zlohenia przez czlonka Komisji oSwiadczenia o zaistnieniu okolicznoSci,
o kt6rych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp,Przewodnicz1cy Komisji niezwlocznie wnioskuje
do Kierowntka Zamawiaj4cego o wylqczenie z Komisji osoby, kt6ra potwterdzila istnienie
okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp" Kierovtnrk Zamawiaj4cego
w miejsce wyl4czonego czlonka, mohe powolad nowego czlonka Komisji. Wobec
Przewodniczqcega Komisji czynnoSci wylEczenia z prac Komisji, dokonuje bezpoSrednio
Kierownik Zamawiaj 4ce go .

ss
Obowi4zki Przewodnicz4cego Komisji Przetargowej
1. Przewodnicz4cy kieruje praoami Komisji oraz ustala tryb pracy Komisji, a w razie jego

nieobecno Sci, pracg Komi sj i organizuj e Zastgpc a Przewodni czqce go .

2" Do zadanPrzewodniczEcego Komisji naIe?y w szczegolnoSci:
a) organizowanie, wyznaczanie termin6w i prowadzenie posiedzeri Komisji,
b) podzial miqdzy czlonk6w Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,


