Regulamin pracy komisji przetargowej obowiązujący w Spółce Komunalnej Żukowo
Sp. z o.o.

§1
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej „regulaminem”, określa tryb pracy komisji
przetargowej powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia albo przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.

Regulamin stosuje się do komisji powoływanych w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
30 000,00 euro.

3.

W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
§2
Powołanie i skład komisji

1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, jest zespołem pomocniczym Kierownika
Zamawiającego powoływanym do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje na mocy decyzji Kierownik Zamawiającego.
Powołanie komisji przetargowej, w przypadku zamówień, o których mowa w § 1 ust. 2, jest
obligatoryjne.
3. Komisja może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia lub
przeprowadzenia określonych postępowań.
4. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.
5. Kierownik Zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków
komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji
odpowiedzialności jej członków za wykonane czynności oraz przejrzystości jej prac.
6. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik
Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać
ekspertów.
7. Dla ważności czynności podejmowanych przez komisję przetargową wymagana jest obecność co
najmniej połowy jej składu.
8. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) zostały
prawomocnie
skazane
za
przestępstwo
popełnione
w
związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.

9. Członkowie komisji wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, pisemne oświadczenie o
braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 8.
10. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez członka komisji podlegającego
wyłączeniu po powzięciu przez niego wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 8,
należy powtórzyć z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających
na wynik postępowania.
11. Odwołanie bądź wyłączenie członka komisji następuje na wniosek przewodniczącego komisji
złożony do Kierownika Zamawiającego. Wobec przewodniczącego komisji czynności odwołania
bądź wyłączenia dokonuje bezpośrednio Kierownik Zamawiającego.
§3
Zadania komisji
1.

Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny i
obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

2.

Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia, a w szczególności:
1) dokonuje otwarcia ofert,
2) ocenia czy wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
3) bada i ocenia oferty,
4) przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia
oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, występuje z wnioskiem o unieważnienie
postępowania.

§4
Praca komisji
1.

Pracami komisji kieruje przewodniczący. Do jego obowiązków należy:
1) odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w § 2 ust. 7,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
3) podział prac między członków komisji,
4) informowanie Kierownika Zamawiającego o przebiegu prac komisji w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
5) nadzorowanie pracy komisji.

2.

Każdy z członków komisji przetargowej ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie
czynności.

