
Zarz¹dzenie nr 17/06
W ójta Gminy Sadkowice

z dnia 14.07.2006r.

W sprawie nadania regulaminu pracy powo³ywanych Komisji Przetargowych
w celu przeprowadzania postêpowañ w sprawach udzielania zamówieñ publicznych
o wartoœci powy¿ej 6000 euro.

l'Ila podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 129 stycznia 2004r Prawo zamówieñ publicznych / Dz. U. nr
19, poz. 177 z póŸno zm!.

, zarz¹dzam co nastêpuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Komisji Przetargowej stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia.

§2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§3

Traci moc zarz¹dzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 marca 2003r w sprawie nadania
regulaminu pracy powo³ywanych komisji Przetargowych do przeprowadzenia postêpowañ w sprawach
udzielania zamówieñ publicznych.
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I. DEFINICJE

1. Ilekroæ jest mowa w postanowieniach Regulaminu o:

a) "Kierowniku Zamawiaj¹cego" -nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
Sadkowice lub osobê dzia³aj¹c¹ na podstawie upowa¿nienia Wójta Gminy
Sadkowice, uprawnion¹ do przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o
udzielenie Zamówienia Publicznego;

b) "Komisji" -nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Przetargow¹ powo³an¹ zgodnie
z postanowieniami Ustawy i niniejszego Regulaminu;

c) "Regulaminie" -nale¿y przez to rozumieæ niniejszy Regulamin;

d) "SIWZ" -nale¿y przez to rozumieæ Specyfikacjê Istotnych Warunków) 
Zamówienia lub inny przekazywany Wykonawcom dokument, w którym
Zamawiaj¹cy okreœla zasady i warunki udzielenia Zamówienia;

e) "Ustawie" -nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

f) "UZP" -nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Zamówieñ Publicznych,

g) "Wykonawcy" -nale¿y przez to rozumieæ osobê fizyczn¹, osobê prawn¹ albo
jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, która ubiega siê o
udzielenie zamówienia, z³o¿y³a ofertê lub zawar³a umowê w sprawie

zamówienia,

h) "Zamawiaj¹cym" -nale¿y przez to rozumieæ Gminê Sadkowice,

i) "Zamówieniu" -nale¿y przez to rozumieæ zamówienie publiczne, czyli
umowê odp³atn¹ zawieran¹ miêdzy zamawiaj¹cym a Wykonawc¹, której
przedmiotem s¹ us³ugi, dostawy lub roboty budowlane, której zawarcie

podlega przepisom Ustawy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Postanowienia Regulaminu maj¹ zastosowanie do prac Komisji powo³ywanych przez
Kierownika Zamawiaj¹cego w celu przeprowadzenia postêpowania o udzielenie
Zamówienia.

2. Postanowienia Regulaminu maj¹ odpowiednie zastosowanie do postêpowañ
prowadzonych w trybach okreœlonych ustaw¹.



..
3. Czynnoœci w toku procedury udzielenia Zamówienia dokonywane s¹ z zachowaniem

wewnêtrznych regulacji Zamawiaj¹cego, w tym m.in. w zakresie obiegu dokumentów, I
sk³adania wniosków, wewnêtrznych uzgodnieñ.

4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie maj¹ przepisy
Ustawy oraz inne przepisy prawa reguluj¹ce udzielanie Zamówieñ.

5. Pos³ugiwanie siê niniejszym Regulaminem nie zwalnia cz³onków Komisji z
odpowiedzialnoœci za przeprowadzenie postêpowania zgodnie z przepisami prawa.

III. SK£AD KOMISJI

§2

Kierownik Zamawiaj¹cego wskazuje w formie Zarz¹dzenia Przewodnicz¹cego Komisji i jej
) Sekretarza spoœród cz³onków Komisji.

§3

l. Cz³onkami Komisji nie mog¹ byæ osoby, które:

a) ubiegaj¹ siê o udzielenie Zamówienia bêd¹cego przedmiotem postêpowania;

b) pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, w stosunku pokrewieñstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, lub s¹ zwi¹zane z tytu³u przysposobienia, opieki
lub kurateli z Wykonawc¹, jego zastêpc¹ prawnym lub cz³onkami organów
zarz¹dzaj¹cych lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegaj¹cych siê o
udzielenie Zamówienia,

c) przed up³ywem 3 lat od dnia wszczêcia postêpowania o udzielenie Zamówienia
pozostawa³y w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawc¹ lub by³y cz³onkami

) organów zarz¹dzaj¹cych lub organów nadzorczych Wykonawców
ubiegaj¹cych siê o udzielenie Zamówienia,

d) pozostaj¹ z Wykonawc¹ w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ¿e mo¿e
to budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstronnoœci tych osób,

e) zosta³y prawomocnie skazane za przestêpstwo pope³nione w zwi¹zku z
postêpowaniem o udzielenie zamówienia, przestêpstwo przekupstwa, prze-
stêpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestêpstwo
pope³nione w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowych

2. Obowi¹zkiem cz³onków Komisji jest z³o¿enie niezw³ocznie po zapoznaniu siê z
oœwiadczeniami lub dokumentami z³o¿onymi przez Wykonawców pisemnych
oœwiadczeñ o zaistnieniu lub braku istnienia okolicznoœci, o których mowa w ust. 1.
Oœwiadczenie winno zostaæ z³o¿one tak¿e w terminie póŸniejszym, je¿eli
okolicznoœci, o których mowa w ust. 1 ujawni¹ siê w toku prac Komisji. Oœwiadczenia
do³¹cza siê do protoko³u postêpowania o udzielenie ZamÓw1~n11³



3. Przewodnicz¹cy Komisji wy³¹cza zjej prac cz³onka, który:

a) z³o¿y³ oœwiadczenie o zaistnieniu którejkolwiek z okolicznoœci, o których
mowa w ust. 1,

b) nie z³o¿y³ oœwiadczenia w tenninie wyznaczonym przez Przewodnicz¹cego

Komisji,

c) z³o¿y³ oœwiadczenie niezgodne z prawd¹ -w takim wypadku wy³¹czenie
nastêpuje z chwil¹ uzyskania wiadomoœci wskazuj¹cych na nieprawdziwoœæ
oœwiadczenia.

d) z³o¿y³ zgodne z prawd¹ oœwiadczenie o braku okolicznoœci, o których mowa w
ust. 1, je¿eli po z³o¿eniu oœwiadczenia okolicznoœci takie zaistnia³y.

4. Infonnacjê o wy³¹czeniu cz³onka Komisji, Przewodnicz¹cy Komisji przekazuje
Kierownikowi Zamawiaj¹cego, który podejmuje decyzjê o odwo³aniu cz³onka ze
sk³adu Komisji i ewentualnym powo³aniu w jego miejsce nowego cz³onka Komisji.
Nowy cz³onek Komisji sk³ada oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, w najkrótszym
mo¿liwym tenninie.

5. Wobec Przewodnicz¹cego Komisji czynnoœci odebrania oœwiadczenia i ewentualnego
wy³¹czenia dokonuje bezpoœrednio Kierownik Zamawiaj¹cego, podejmuj¹c decyzjê o
jego odwo³aniu i powo³aniu w jego miejsce nowego Przewodnicz¹cego Komisji.

§4

1. Czynnoœci Komisji, je¿eli zosta³y dokonane z udzia³em cz³onka podlegaj¹cego
wy³¹czeniu, powtarza siê, chyba ¿e postêpowanie powinno zostaæ uniewa¿nione.
Zasadê tê stosuje siê odpowiednio do sytuacji, w której cz³onek Komisji zostanie
wy³¹czony z powodu nie z³o¿enia oœwiadczenia, o którym mowa w §3 ust. 2, albo
z³o¿enia oœwiadczenia niezgodnego z prawd¹.

2. Nie powtarza siê czynnoœci otwarcia ofert oraz czynnoœci faktycznych nie
wp³ywaj¹cych na wynik postêpowania.

§5

Odwo³anie cz³onka Komisji mo¿e nast¹piæ je¿eli:

a) z przyczyn obiektywnych nie mo¿e on wykonywaæ swoich obowi¹zków,

b) nieobecnoœæ cz³onka Komisji na posiedzeniu Komisji nie zostanie
usprawiedliwiona w trybie wskazanym w § 8 ust. 4,

c) cz³onek Komisji nie wykonuje na³o¿onych na niego obowi¹zków lub
obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa, postanowieñ Regulaminu oraz
decyzji Przewodnicz¹cego Komisji, innych ni¿ obecnoœæ na posiedzeniach
Komisji.



IV. UDZIAL BIEG£YCH I INNYCH OSÓB W PRACACH KOMISJI

§6

1. Je¿eli dokonanie oceny ofert lub innych czynnoœci w postêpowaniu wymaga
wiadomoœci specjalnych, Przewodnicz¹cy Komisji sk³ada Kierownikowi
Zamawiaj¹cego umotywowany wniosek o powo³anie bieg³ych (rzeczoznawców).

2. Wniosek powinien wskazywaæ osobê bieg³ego oraz przewidywan¹ wysokoœæ jego
wynagro~zenia wraz ze Ÿród³em finansowania. Do wniosku powinien zostaæ
za³¹czony projekt umowy z bieg³ym.

§7

1. Decyzjê o powo³aniu bieg³ego podejmuje Kierownik Zamawiaj¹cego.

2. Po podpisaniu umowy i zobowi¹zania do zachowania poufnoœci, ale przed
przyst¹pieniem do wykonania jakichkolwiek czynnoœci, bieg³y sk³ada oœwiadczenie, o
którym mowa w §3 ust. 2. Przewodnicz¹cy Komisji nie dopuszcza do wykonania
czynnoœci przez bieg³ego, w stosunku do którego zajdzie którakolwiek z okolicznoœci,
o których mowa w §3 ust. 1.

3. Bieg³y przedstawia opiniê na piœmie w terminie okreœlonym w umowie, a na
zaproszenie Przewodnicz¹cego Komisji bierze udzia³ w posiedzeniach Komisji z
g³osem doradczym i udziela dodatkowych wyjaœnieñ.

V. PRAW A I OBOWI¥ZKI CZ£ONKÓW KOMISJI

§8

1. Cz³onkowie Komisji bêd¹cy pracownikami Zamawiaj¹cego wykonuj¹ swoje
obowi¹zki zwi¹zane z udzia³em w pracach Komisji w ramach obowi¹zków

s³u¿bowych.

2. Obowi¹zkiem prze³o¿onego cz³onka Komisji jest umo¿liwienie cz³onkowi Komisji
udzia³u w pracach Komisji.

3. Cz³onek Komisji jest zobowi¹zany, najwczeœniej jak to jest mo¿liwe, powiadomiæ J

Przewodnicz¹cego Komisji o swojej nieobecnoœci na posiedzeniu Komisji, podaj¹c
przyczyny nieobecnoœci.

4. Decyzjê w sprawie usprawiedliwienia nieobecnoœci cz³onka Komisji na posiedzeniu
podejmuje Przewodnicz¹cy Komisji. Decyzjê o usprawiedliwieniu nieobecnoœci
Przewodnicz¹cego Komisji podejmuje Kierownik Zamawiaj¹cego



§9

1. Cz³onkowie Komisji wykonuj¹ powierzone im czynnoœci w dobrej wierze, z
zachowaniem najwy¿szej starannoœci, kieruj¹c siê wy³¹cznie przepisami prawa, swoj¹
wiedz¹ i doœwiadczeniem.

2. Do obowi¹zków cz³onków Komisji nale¿y w szczególnoœci:

a) udzia³ w posiedzeniach Komisji,

b) wykonywanie innych czynnoœci zwi¹zanych z pracami Komisji, zgodnie z

poleceniami Przewodnicz¹cego Komisji.

§10

Cz³onkom Komisji nie wolno ujawniaæ jakichkolwiek informacji zwi¹zanych z przebiegiem
prac Komisji, w tym w szczególnoœci informacji zwi¹zanych z:

a) liczb¹ z³o¿onych ofert -do daty sk³adania ofert,

b) przebiegiem badania, oceny i porównania treœci z³o¿onych ofert.

§11

Cz³onek Komisji ma prawo i obowi¹zek uczestnictwa we wszystkich pracach Komisji oraz
prawo wgl¹du we wszystkie dokumenty zwi¹zane z prac¹ Komisji.

§12

1. Przewodnicz¹cy Komisji kieruje jej pracami. Do jego obowi¹zków nale¿y w

szczególnoœci:

a) odebranie oœwiadczeñ cz³onków Komisji, o których mowa w §3 ust. 2, oraz) 
poinformowanie Kierownika Zamawiaj¹cego o okolicznoœciach, o których
mowa w §3 ust. 3 albo w §5;

b) podzia³ miêdzy cz³onków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

c) nadzorowanie prawid³owego prowadzenia dokumentacji postêpowania o
udzielenie Zamówienia;

d) nadzór nad terminowym i prawid³owym dokonywaniem czynnoœci w
postêpowaniu o udzielenie Zamówienia;

2. Do obowi¹zków Sekretarza Komisji nale¿y m.in.:

a) prowadzenie dokumentacji postêpowania w sprawie udzielenia Zamówienia,

b) organizowanie, wyznaczanie w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Komisji
terminów posiedzeñ Komisji,



c) obs³uga techniczno-organizacyjna i sekretarska Komisji w postêpowaniu o
udzielenie Zamówienia, w tym m.in. przyjêcie i rejestracja ofert.

3. Przewodnicz¹cy i Sekretarz Komisji korzystaj¹ w trakcie wykonywania swoich
obowi¹zków z pomocy organizacyjnej Referatu Organizacyjnego

.VI. CZYNNOŒCI W TRAKCIE POSTÊPOWANIA

§13

Obowi¹zkiem Przewodnicz¹cego Komisji jest takie prowadzenie postêpowania, które
umo¿liwi jego zakoñczenie w mo¿liwie naj krótszym, dopuszczalnym przez przepisy prawa
terminie.

§14

1. Po rozpoczêciu postêpowania, Sekretarz Komisji m.in.:

a) przyjmuje za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji od pracownika
Referatu Organizacyjnego Urzêdu Gminy oferty, przekazuje
Przewodnicz¹cemu do sprawdzenia, czy oferty zosta³y z³o¿one zgodnie z
wymogami oraz czy nie dosz³o do ich przedwczesnego otwarcia,

b) sporz¹dza protoko³y z posiedzeñ Komisji,

c) je¿eli w posiedzeniach Komisji uczestniczy obserwator wyznaczony przez
Prezesa UZP -informuje obserwatora o terminach posiedzeñ Komisji.

d) zapewnienia, ¿eby oferty z³o¿one po wyznaczonym terminie:

-nie zosta³y otworzone,

-Wykonawcy, którzy z³o¿yli takie oferty, zostali poinformowani, o tym, ¿e ich
oferty nie zosta³y otworzone,

-zosta³y zwrócone Wykonawcom bez otwierania po up³ywie terminu na
wniesienie protestu,.

2. Do obowi¹zków Przewodnicz¹cego Komisji w toku postêpowania nale¿y m.in.:

a) zapewnienie, ¿eby otwarcie ofert z³o¿onych przez Wykonawców nast¹pi³o w
ustalonym miejscu i terminie,

b) sprawdzenie, czy oferty zosta³y z³o¿one zgodnie w wymogami oraz czy nie
dosz³o do ich przedwczesnego otwarcia,
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Zamówienia -bezpoœrednio przed otwarciem ofert,

d) otwiera oferty,

e) wykonywanie innych czynnoœci, które nie zosta³y na mocy przepisów prawa
lub niniejszego Regulaminu zastrze¿one do kompetencji Komisji lub
Kierownika Zamawiaj¹cego,

f) przekazywanie do w³aœciwej komórki organizacyjnej, je¿eli zachodzi taka
potrzeba, porêczeñ i gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych,
weksli, czeków oraz innego rodzaju dokumentów sk³adanych przez
Wykonawców jako wadium oraz informowanie tej komórki o koniecznoœci
dokonania zwrotu wadium Wykonawcom.

§15

Po otwarciu ofert Komisja przeprowadza dalsze czynnoœci w toku Postêpowania, zgodnie z

przepisami prawa.

§16

Oferty z³o¿one po wyznaczonym terminie sk³adania ofert zwraca siê oferentom bez
otwierania.

§17

Oferty nie podlegaj¹ce zwróceniu otwiera siê, sporz¹dzaj¹c zestawienie tych ofert.

§18

1. Komisja podejmuje decyzje zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej
trzech cz³onków, w tym w obecnoœci Przewodnicz¹cego, z zastrze¿eniem § 24.

2. Je¿eli na posiedzeniu Komisji nie ma wymaganego kworum, posiedzenie odracza siê.

3. Je¿eli w trakcie g³osowania zapadnie równa liczba g³osów, decyduje g³os

Przewodnicz¹cego.

4. Informowanie Kierownika Zamawiaj¹cego o problemach zwi¹zanych z pracami
Komisji w toku postêpowania o udzielenie Zamówienia

VII. CZYNNOŒCI ZWI¥ZANE Z BADANIEM I OCEN¥ OFERT

§19

Komisja dokonuje poprawek oczywistych omy³ek pisarskich oraz omy³ek rachunkowych w
obliczeniu ceny w treœci z³o¿onych ofert, zawiadamiaj¹c o tym wszystkich Wykonawców
bior¹cych udzia³ w postêpowaniu. Sekretarz Komisji sporz¹dza zestawienie poprawek
dokonanych przez Komisjê w treœci ofert.



§20

W dalszej kolejnoœci Komisja dokonuje oceny ofert z³o¿onych w terminie pod wzglêdem
wype³nienia warunków formalnych.

§21

Kolejnym etapem prac Komisji jest ocena wype³nienia przez uczestników postêpowania
warunków okreœlonych w SIWZ.

§22

1. Komisja mo¿e zwróciæ siê do Kierownika Zamawiaj¹cego z wnioskiem o z³o¿enie
wyjaœnieñ przez uczestników postêpowania odnoœnie treœci z³o¿onych ofert.

2. Je¿eli nieuzupe³nienie dokumentów skutkowa³oby uniewa¿nieniem postêpowania
Zamawiaj¹cy wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie z³o¿yli
dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie warunków udzia³u w postêpowaniu, do
uzupe³nienia tych dokumentów w okreœlonym terminie.

§23 .

1. Po dokonaniu czynnoœci, o których mowa w § 19 -22, Komisja mo¿e m.in. skierowaæ
do Kierownika Zamawiaj¹cego wnioski o:

a) wykluczenie okreœlonych podmiotów z postêpowania,

b) odrzucenie okreœlonych ofert,

c) uniewa¿nienie postêpowania.

2. O podjêciu decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt. a, Zamawiaj¹cy zawiadamia
zainteresowanego Wykonawcê. Informacja powinna zawieraæ uzasadnienie faktyczne
l prawne.

3. O podjêciu decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt. b lub c, Zamawiaj¹cy zawiadamia
wszystkich Wykonawców bior¹cych udzia³ w postêpowaniu. Informacja powinna
zawieraæ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§24

1. Je¿eli nie zajd¹ okolicznoœci uzasadniaj¹ce uniewa¿nienie postêpowania, Komisja
proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert
dokonanej przez cz³onków Komisji.

2. Przed dokonaniem indywidualnej oceny ofert cz³onkowie Komisji zapoznaj¹ siê z
opini¹ bieg³ego, je¿eli zosta³ on powo³any.

3. Indywidualna ocena ofert odbywa siê wy³¹cznie na podstawie kryteriów oceny ofert,
",1"""I,I"""""b dl" d"""""" D"",+"~""",,~;,,



4. Je¿eli jest to uzasadnione przyjêtymi kryteriami oceny ofert mo¿na odst¹piæ od
indywidualnej oceny ofert. W takim przypadku Komisja sporz¹dza jedynie pisemne
uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej.

§25

1. Podpisany protokó³ z posiedzenia Komisji zawiera propozycjê wyboru oferty
naj korzystniejszej, je¿eli Komisja dokona wyboru oferty.

2. Je¿eli Kierownik Zamawiaj¹cego zatwierdzi propozycjê Komisji, Przewodnicz¹cy
Komisji przedstawia mu do podpisania projekty wymaganych zawiadomieñ i
og³oszeñ.

§26

1. Kierownik Zamawiaj¹cego stwierdza niewa¿noœæ czynnoœci Komisji podjêtych z
naruszeniem przepisów prawa.

2. Na polecenie Kierownika Zamawiaj¹cego, Komisja powtarza uniewa¿nion¹ czynnoœæ.

VIII. PROTESTY I ODWO£ANIA

§27

1. O wniesieniu protestu w postêpowaniu o udzielenie Zamówienia Przewodnicz¹cy
Komisji informuje niezw³ocznie Kierownika Zamawiaj¹cego.

2. Wraz z zawiadomieniem Kierownika Zamawiaj¹cego, Przewodnicz¹cy Komisji
wyznacza termin posiedzenia Komisji, który powinien przypadaæ najpóŸniej 3 (trzy)
dni po dacie wniesienia protestu.

3. Sekretarz Komisji wysy³a informacjê o wniesieniu protestu oraz jego treœci i zarzutach
wszystkim Wykonawcom. W informacji wskazuje siê tak¿e na zawieszenie biegu
terminu zwi¹zania ofert¹ oraz wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postêpowania, do przed³u¿enia wa¿noœci wadium lub wniesienia nowego wadium.

§28

1. Protest, pisma Wykonawców, którzy przy³¹czyli siê do protestu oraz stanowisko
Komisji w sprawie rozpatrzenia protestu Przewodnicz¹cy Komisji przekazuje
Kierownikowi Zamawiaj¹cego niezw³ocznie po zakoñczeniu posiedzenia Komisji w

przedmiocie rozpatrzenia protestu.

2. O rozstrzygniêciu protestu zawiadamia siê Wykonawców nie póŸniej ni¿ w terminie
10 dni od daty z³o¿enia protestu. Pismo w tej sprawie powinno zawieraæ uzasadnienie,
wskazuj¹ce na przyczyny rozstrzygniêcia oraz pouczenie o sposobie i terminie
wniesienia œrodka odwo³awczeQo-



§29

1. W przypadku wniesienia protestu, a¿ do dnia jego ostatecznego rozstrzygniêcia, nie
wolno zawrzeæ umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze¿eniem ust. 3.

2. Protest jest ostatecznie rozstrzygniêty:
a) je¿eli nie przys³uguje odwo³anie -wraz z rozstrzygniêciem przez

zamawiaj¹cego protestu lub z up³ywem terminu na jego rozstrzygniêcie,

b) je~eli nie wniesiono odwo³ania -z up³ywem terminu do wniesienia odwo³ania,

c) w przypadku wniesienia odwo³ania:

.z dniem wydania postanowienia koñcz¹cego postêpowanie odwo³awcze albo wyroku
zespo³u arbitrów, albo

.z dniem wydania wyroku lub postanowienia koñcz¹cego postêpowanie w sprawie
przez s¹d okrêgowy, o którym mowa wart. 195 ust 1, albo z up³ywem terminu do
wniesienia skargi, je¿eli wartoœæ zamówienia dla robót budowlanych przekracza
wyra¿on¹ w z³otych równowartoœæ kwoty 20.000.000euro, a dla dostaw lub us³ug
10.000.000 ellO;

3. Je¿eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia Zamówienia, której wczeœniej nie mo¿na
by³o przewidzieæ, a nie wynika ona z winy Zamawiaj¹cego, Kierownik
Zamawiaj¹cego mo¿e na wniosek Komisji zwróciæ siê do Prezesa UZP o wydanie
zezwolenia na zawarcie umowy przed terminem ostatecznego rozstrzygniêcia protestu,
motywuj¹c to wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi, które uzasadniaj¹ pilne
udzielenie zamówienia.

§30

1. W przypadku uwzglêdnienia protestu, Komisja powtarza oprotestowan¹ czynnoœæ lub

dokonuje czynnoœci zaniechanej.

2. Sekretarz Komisji wysy³a do Wykonawców zawiadomienie o powtórzeniu czynnoœci.

§31

1. O wniesieniu odwo³ania Przewodnicz¹cy Komisji informuje niezw³ocznie Kierownika
Zamawiaj¹cego. Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia Kierownikowi Zamawiaj¹cego
rekomendacjê Komisji Przetargowej odnoœnie stanowiska Zamawiaj¹cego w
przedmiocie wniesionego odwo³ania.

2. Kierownik Zamawiaj¹cego podejmuje decyzjê odnoœnie stanowiska Zamawiaj¹cego w
przedmiocie wniesionego odwo³ania oraz wskazuje osoby reprezentuj¹ce
Zamawiaj¹cego w postêpowaniu przed zespo³em arbitrów, w tym Przewodnicz¹cego
Komisji lub jego Zastêpcê.



§32

1. O wynikach postêpowania odwo³awczego Przewodnicz¹cy Komisji informuje
niezw³ocznie Kierownika Zamawiaj¹cego przesy³aj¹c mu jednoczeœnie istotne
dokumenty zwi¹zane z postêpowaniem odwo³awczym, w tym kopiê orzeczenia
zespo³u arbitrów. Wraz z informacj¹ Komisja przedstawia Kierownikowi
Zamawiaj¹cego propozycjê sposobu wykonania orzeczenia arbitrów.

2. Je¿eli jest to w opinii Komisji uzasadnione, wraz z informacj¹, o której mowa w ust. 1,
Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia Kierownikowi Zamawiaj¹cego rekomendacjê
odnoœnie wniesienia skargi na wyrok zespo³u arbitrów.

3. Kierownik Zamawiaj¹cego podejmuje decyzjê w przedmiocie wniesienia skargi oraz,
je¿eli zostanie podjêta decyzja o jej wniesieniu, wskazuje osoby reprezentuj¹ce
Zamawiaj¹cego w postêpowaniu przed s¹dem.

4. Je¿eli skargê wniesie druga strona postêpowania odwo³awczego, Kierownik
Zamawiaj¹cego na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji wskazuje osoby
reprezentuj¹ce Zamawiaj¹cego w postêpowaniu przed s¹dem.

IX. ZAKOÑCZENIE PRAC KOMISJI

§33

1. Komisja koñczy prace zwi¹zane z udzieleniem danego Zamówienia z dniem
podpisania umowy w sprawie Zamówienia lub z dniem podjêcia przez Kierownika
Zamawiaj¹cego decyzji o uniewa¿nieniu postêpowania.

2. Po zakoñczeniu prac Komisji jej Przewodnicz¹cy przekazuje za pokwitowaniem
dokumentacjê postêpowania do w³aœciwej komórki organizacyjnej w celu jej
przechowania zgodnie z przepisami prawa.

§34

Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 14.07 .2006r.


