
c) nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamow ieni a p ub I i c zne go pr zez S ekretarza Komi sj i,

d) przeprowadzenie jawnego otwarcia ofert na podsiawie art. g6 ustawy pzp,
e) odebranie oSwiadczeri od os6b wystgpuj4cych po stronie Zamawiijqcego, wykonuj4cych

czynnodci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia o braku lub istnieniu okolicinoSci,
o kt6rych mowa w aft" 117 ustawy pzp,

D informowanie Kierownika Zamawiajqcego o problemach zwiqzanych z pracami Komisji
w toku postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego.

Obowi4zki Sekretarza Komisji przetargowej
l. Do obowi4zk6w Sekretarza ra,le|y w szczeg6lnoSci:

a) sporz}dzenie protokolu postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego,
b) wykonywanie czynnosci w zakresie obslugi biurowej Komisji,
c) spotz4dzenie listy obecnoSci Wykonawc6w i czlonk6w Kornisji przetargowej,
d) prowadzenie dokumentacji postgpowania w sprawie udzielenia zam6wienia. 

"

e) przekazanie wymaganych ustaw4 pzp og\oszeri do publikacji,
D prowadzenie korespondencji z Wykonawcami,
g) zamieszczanie na stronie intemetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym w swojej

siedzibie zawiadomieri i informacji wymaganych usta-w4 pip,
h) przygotowanie do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zgodnie z treSci4

wybranej oferty oraz wzorem umowy, stanowi4cym zalqcinik do sfecyfitacji istotnych
warunk6w zam6wienia.
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Obowi4zki Komisji Przetargowej
1" Do obowi4zk6w Komisji naleZy przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego, a w szczeg6lnoSci:
1) Przygotowanie i przekazanie do zatwierdzeniaKierownikowiZamawiaj4cego:

a) wniosku o wyra2enie zgody na wszczQcie postgpowania o udzieienie zam6wienia
publicznego,

b) projektu specyfikacji istotnyeh warunk6w zam6wieni alub zaproszenia d,o zlozeniaoferty,
c) wnioskowanie do Kierownika Zamawiaj4cego o zasiggnigcie opinii biegtego

w uzasadnionych przypadkach.
2) Do obowi4zkow Komisji Przetargowej w zakresie przeprowadzenia postgpowania nale1y

w szczeg6lno6ci:
a) udzielanie wyjaSniefr Wykonawcom dotycz1cych treSci specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia,
b) modyfikowanie treScri specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieni a w szczeg6lnie

uzasadnionychprzypadkach zgodnie z dyspozyci4 art. 3g ustawy pzp,
c) dokonanie otwarcia of'ert:

przepl:owadzenie otwarcia ofert, w kt6rym mog4 uczestniczyi Wykonawcy, zgodnie
z przepisami art. 86 ustawy pzp,

przed otwarciem ofert czlonkowie Komisji sprawdzajq i okazujE obecnym stan
zab ezpie czenia zlolonvch ofert,

Komisji podaje kwotg, jakq Zamawiajqcy
zam6wienia oraz nazw7 (firmE) oraz adresy
z4ce ceny, terminu wykonania zam6wienja,

fici zawartych w ofertach,
d) niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszczenia na stronie internetowej informacji

dotycz4cych:
kwoty, jakq zamierza przeznaczy c na sfi nansowanie zam6wienia,
ftm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlobyli oferty w terminie,
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