
Zarządzenie Nr 257/2021 

Wójta Gminy Stara Kornica 

z dnia 08 grudnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Na podstawie art. 55 ust. 1-3 w zw. z art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica 

zarządza, co następuje: 

§ 1. Powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udziale 

zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą: „Odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Kornica 

oraz z PSZOK w Nowej Kornicy” W następującym składzie: 

1. Kamila Olędzka – Przewodniczący Komisji, 

2. Sylwia Chybowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3. Katarzyna Kiepuszewska – Członek Komisji, 

4. Marta Rumowska – Członek Komisji. 

§ 2.  

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami oraz sprawuje nadzór nad 

pozostałymi członkami Komisji. 

2. Członkowie Komisji odpowiadają za sprawdzenie zgodności ofert z przepisami 

prawa i postanowień specyfikacji warunków zamówienia. 

3. Tryb pracy Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji 

Przetargowej w Gminie Stara Kornica, który stanowi Załącznik Nr 1 do 

Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 



§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Stara Kornica 

/-/ Kazimierz Hawryluk 

  



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 257/2021  

Wójta Gminy Stara Kornica  

z dnia 08 grudnia 2021 r. 

Regulamin pracy komisji przetargowej w gminie Stara Kornica  

Rozdział 1 ZASADY OGÓLNE 

§ 1.  

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, zwanej dalej „komisją”. 

2. Regulamin stosuje się do komisji powołanych do zamówień udzielanych w 

reżimie ustawy Pzp. 

§ 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) „Kierownik Zamawiającego” – Wójt Gminy Stara Kornica lub inna osoba 

upoważniona wykonująca czynności zastrzeżone dla Kierownika 

Zamawiającego, 

2) „Zamawiający” – Gmina Stara Kornica, 

3) „Komisja przetargowa” – komisja powołana dla przygotowania lub 

przygotowania i przeprowadzenia albo przeprowadzenia postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

4) „Komórki organizacyjne Zamawiającego” – należy przez to rozumieć referaty, 

samodzielne stanowiska pracy prowadzące na swoim stanowisku 

postępowania dotyczące udzielania zamówień publicznych, prowadzone w 

sposób zapewniający bezstronność i obiektywizm, 

5) „Ustawa Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

6) „Regulamin” – niniejszy regulamin, 

7) OPW – należy przez to rozumieć opis potrzeb i wymagań, 

8) SWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia, 

9) BZP – należy przez to rozumieć Biuletyn Zamówień Publicznych, 



10) UPUE – należy przez to rozumieć Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

11) DUUE – należy przez to rozumieć Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 

Rozdział 2 PRACE KOMISJI 

§ 3.  

1. Komisję Przetargową powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik 

zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową.  

4. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, chyba że postanowiono 

inaczej. 

5. Komisja składa się z czterech członków, w tym przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego i dwóch członków.  

6. W skład komisji przetargowej muszą wchodzić osoby posiadające wiedzę z 

dziedziny związanej z przedmiotem zamówienia (wiedza techniczna) 

umożliwiająca dokonanie oceny ofert. Członkowie komisji przetargowej muszą 

ponadto znać przedmiot zamówienia oraz zasady udzielania zamówień 

publicznych. 

7. Członkami komisji są osoby z komórki organizacyjnej oraz inni pracownicy. 

8. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca wyznaczony 

przez kierownika zamawiającego. 

9. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, 

rzetelny i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją 

wiedzą i doświadczeniem. 

10. Członkowie komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy na podstawie 

odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad 

dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych 

przepisach. 

  



§ 4.  

1. Przewodniczący komisji lub jego zastępca wyznacza miejsce i termin 

posiedzenia, biorąc pod uwagę uzasadnione wnioski członków komisji, tak aby 

umożliwić wypełnianie przez nich innych obowiązków służbowych. 

2. Komisja przyjmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

3. Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów.  

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

5. Członek komisji nie może wstrzymać się od głosu. 

6. Członek komisji, który nie zgadza się z przyjętym rozstrzygnięciem komisji, 

obowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego 

stanowiska (zdanie odrębne), które dołącza się do protokołu posiedzenia 

komisji. 

7. W przypadku obecności na posiedzeniu mniej niż połowy członków komisji, 

przewodniczący komisji lub jego zastępca odracza posiedzenie i wyznacza 

nowy termin posiedzenia. 

8. Podstawą podejmowania decyzji przez komisję przetargową jest ustawa Pzp 

oraz oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców. 

9. Przy podejmowaniu wszelkich decyzji członkowie komisji przetargowej, a 

zwłaszcza jej przewodniczący lub jego zastępca powinni dążyć do osiągnięcia 

konsensusu.  

10. Z posiedzenia komisji może zostać sporządzony protokół, w którym w 

szczególności opisuje się: przebieg posiedzenia, wyniki głosowań, czynności 

dokonane przez przewodniczącego i członków komisji, zadania przydzielone 

członkom komisji w zakresie ich obowiązków przez przewodniczącego komisji. 

11. Jeżeli w związku z pracą komisji przetargowej członek komisji przetargowej 

otrzymuje polecenie, które w jego przekonaniu jest niezgodne z prawem, godzi 

w interes zamawiającego lub interes publiczny albo ma znamiona pomyłki, 

powinien przedstawić na piśmie swoje zastrzeżenia przewodniczącemu 

komisji. Członek komisji przetargowej powinien również przedstawić 

przewodniczącemu komisji swoje zastrzeżenia, jeżeli projekt dokumentu 

lub decyzji, będący przedmiotem prac komisji przetargowej, w jego 



przekonaniu jest niezgodny z prawem, godzi w interes zamawiającego lub 

interes publiczny albo ma znamiona pomyłki. 

12. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, 

przez przewodniczącego komisji przetargowej lub jego zastępcę, członek 

komisji przetargowej przedstawia je bezpośrednio kierownikowi 

zamawiającego. 

13. Członkowi komisji przetargowej nie wolno wykonywać poleceń ani czynności, 

których wykonanie stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowaną 

stratą, nawet jeżeli otrzymał takie polecenie na piśmie. 

§ 5.  

1. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu 

okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp1. 

2. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia, członkowie komisji przetargowej 

składają w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o 

których mowa w art. 56 ust. 3 i 6 ustawy Pzp. 

3. Najpóźniej po zapoznaniu się komisji przetargowej z oświadczeniami lub 

dokumentami złożonymi przez wykonawców, członkowie komisji przetargowej 

składają w formie pisemnej oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o 

których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy 

Pzp, składa się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a 

oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed 

zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Przed odebraniem 

oświadczenia kierownik zamawiającego uprzedza osoby składające 

oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 

3 ustawy Pzp, członkowie komisji składają przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego 

 
1 Obowiązek nie zachodzi, jeśli Komisja jest powołana do przygotowania i/albo udzielania zamówienia wyłączonego 
spod stosowania ustawy Pzp. 



uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

6. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności 

wymienionych w art. 56 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp członek komisji obowiązany 

jest niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, powiadamiając o tym na piśmie przewodniczącego 

komisji lub jego zastępcę oraz kierownika zamawiającego, a w przypadku, 

kiedy wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji – kierownika 

zamawiającego.  

7. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę 

podlegającą wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych 

czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 

§ 6.  

1. Przewodniczący komisji lub jego zastępca na wniosek komisji może 

wnioskować do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego, jeżeli 

dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wymaga wiadomości specjalnych.  

2. Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, terminu jej 

sporządzenia oraz szacowane koszty wynagrodzenia biegłego, a także – o ile 

jest to możliwe – wskazanie kandydatury biegłego. 

3. Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie komisji mogą 

uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym lub wedle decyzji kierownika 

zamawiającego mogą wchodzić w skład Komisji. 

4. Postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio do biegłych.  

§ 7. W celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja 

przygotowuje i przekazuje kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia: 

1) propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego wraz z 

uzasadnieniem, 

2) projekt dokumentów zamówienia, w tym projekty ogłoszeń, 

3) projekty innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 



§ 8. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja 

przygotowuje i przekazuje kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia projekty: 

1) sprostowania i zmian ogłoszeń o zamówieniu, 

2) wyjaśnień i zmian w dokumentach zamówienia (SWZ, opisie potrzeb i 

wymagań oraz innych dokumentach niezbędnych dla udzielenia zamówienia), 

3) zaproszeń do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, udziału w negocjacjach itp., 

4) pism powstałych w toku badania i oceny ofert, wniosków, wezwań, zapytań 

do wykonawców, treści wyjaśnień i innych pism wymaganych przepisami 

ustawy Pzp lub regulaminem, 

5) notatek z negocjacji albo dialogu z wykonawcami, 

6) informacji z otwarcia ofert, 

7) propozycji odrzucenia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, 

8) propozycji unieważnienia postępowania, 

9) propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, 

10) rekomendacji dotyczących odpowiedzi na odwołanie albo odpowiedzi na 

informację o podjętej niezgodnie z przepisami czynności lub zaniechaniu 

czynności, 

11) propozycji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

Rozdział 3 CZŁONKOWIE KOMISJI 

§ 9. Członkowie komisji mają prawo w szczególności do: 

1) dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w komisji, 

2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji, 

3) zgłaszania przewodniczącemu komisji lub jego zastępcy w każdym czasie uwag 

i problemów dotyczących funkcjonowania komisji, 

4) wnioskowania o powołanie biegłego. 

  



§ 10.  

1. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, 

rzetelny i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją 

wiedzą i doświadczeniem. 

2. Członkowie komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej na 

podstawie odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych 

wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w 

odrębnych przepisach.  

3. Do obowiązków członka komisji należy w szczególności: 

1) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji, 

2) badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, 

3) złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 5 regulaminu, 

4) wykonywanie zadań, o których mowa w § 7 i § 8 regulaminu, 

5) niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji lub jego zastępcy o 

okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji. 

§ 11.  

1. Przewodniczący komisji lub jego zastępca zapewnia sprawne oraz efektywne 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2. Do obowiązków przewodniczącego komisji lub jego zastępcy poza 

obowiązkami wskazanymi w § 10 ust. 1–2 oraz ust. 3 pkt 1–4 regulaminu, 

należy w szczególności: 

1) organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń 

oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań; 

2) wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odwołanie członka 

komisji, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 5 albo złożył 

nieprawdziwe oświadczenie, a także o odwołanie członka komisji z 

innych uzasadnionych powodów; 

3) w razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o 

zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do 

czasu wyjaśnienia sprawy; 



4) informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji, w 

tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji, 

5) odebranie od członków komisji przetargowej oświadczeń w formie 

pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa 

odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp, a przed odebraniem 

oświadczenia, uprzedzenie osoby składającej oświadczenie 

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

6) wystąpienie do kierownika zamawiającego w szczególności z propozycją: 

− zmiany w składzie komisji przetargowej, 

− zmiany treści ogłoszeń, SWZ lub OPW, 

− odrzucenia oferty, wyboru oferty, unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

− poinformowania o wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach 

prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty 

budowlane będące przedmiotem zamówienia, 

− przedłużenia terminu związania ofertą; 

7) przedłożenie kierownikowi zamawiającego protokołu postępowania do 

zatwierdzenia, 

8) niezwłoczne zawiadomienie kierownika zamawiającego o dokonaniu 

przez członka komisji przetargowej czynności z naruszeniem przepisu 

ustawy Pzp lub zaniechania dokonania czynności, do której członek 

komisji przetargowej był obowiązany na podstawie przepisu ustawy Pzp 

lub regulaminu, 

9) niezwłoczne zawiadomienie kierownika zamawiającego o wniesieniu 

odwołania, 

10) przedłożenie kierownikowi zamawiającego projektu wniosku o uchylenie 

zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 577 ustawy Pzp, 

odpowiedzi na odwołanie oraz zgłoszenia opozycji przeciw przystąpieniu 

innego wykonawcy, 

11) otwarcie ofert, 



12) niezwłoczne poinformowanie kierownika zamawiającego o zastrzeżeniu 

wykonawcy nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

13) przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o 

złożonych ofertach, ofertach dodatkowych i ofertach ostatecznych albo 

unieważnienia postępowania, na zasadach określonych w przepisach 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 

2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 2406). 

§ 12.  

1. Przewodniczący komisji lub jego zastępca jest odpowiedzialny za zapewnienie 

obsługi administracyjnej postępowania oraz jego rzetelne dokumentowanie. 

2. Do obowiązków Przewodniczącego komisji należy w szczególności: 

1) dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu z 

postępowania wraz z załącznikami, 

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji, jeśli są wymagane, 

3) udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień 

związanych z prowadzonym postępowaniem, 

4) nadzór nad dokumentacją prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów 

związanych z tym postępowaniem, 

5) przygotowanie dokumentacji postępowania, w szczególności w celu: 

a) udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym, 

b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania 

wyjaśniające lub kontrole, 

c) dokonania jej archiwizacji. 

6) zamieszczanie ogłoszeń w BZP, 

7) przekazanie ogłoszeń UPUE, 

8) zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, 

9) zamieszczanie ogłoszeń w innym miejscu niż określone w pkt 6-8, 



10) udostępnienie SWZ lub OPW na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, 

11) zamieszczanie na stronie internetowej pytań o wyjaśnienie treści SWZ 

lub OPW wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła 

zapytania, 

12) zamieszczanie na stronie internetowej zmiany treści SWZ, bez ujawniania 

źródła żądania takiej zmiany, 

13) przekazywanie wykonawcom informacji, wezwań i zawiadomień, 

14) udostępnianie niezwłocznie informacji, o których mowa w art. 253 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

§ 13. Członek lub członkowie komisji przetargowej odpowiadają w szczególności za: 

1) opracowanie SWZ i OPW, 

2) ustalenie wartości zamówienia, 

3) badanie ofert, a w szczególności ustalenie, czy: 

− oferta została złożona po upływie terminu składania ofert, 

− oferta została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z 

postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 

lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń wymaganych 

przepisami prawa lub regulaminu, 

− oferta jest niezgodna z przepisami ustawy, 

− oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

− treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia, 

− oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z 

wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez zamawiającego, 



− oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

− oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia; 

− oferta została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania 

ofert, 

− oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

− wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

− wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 

− wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie 

terminu związania ofertą, 

− wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 

ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 

w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

− oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych 

wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy 

zamawiający wymagał jej złożenia, 

− przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny 

interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie 

można zagwarantować w inny sposób; 

− oferta obejmuje urządzenia informatyczne lub oprogramowanie 

wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 

5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1369 ze zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe, 

− oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na 



miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał 

w dokumentach zamówienia; 

4) ocenę ofert zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował przy 

wyborze oferty, wraz z uwzględnieniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert,  

5) dokonanie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana 

w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu, 

6) sporządzenie i przekazanie wykonawcom zaproszenia do negocjacji i złożenia 

ofert dodatkowych lub ofert ostatecznych, 

7) udział w negocjacjach, 

8) sporządzenie protokołu z negocjacji, 

9) przekazanie przewodniczącemu komisji przetargowej wyników badania i oceny 

ofert oraz kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 

10) poinformowanie kierownika zamawiającego o: 

− wniesieniu odwołaniu, 

− cofnięciu odwołania, 

− zgłoszeniu przystąpienia do postępowania odwoławczego, 

− terminie rozpoznania odwołania, 

− oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu, 

− odrzuceniu odwołania, 

− uchyleniu zakazu zawarcia umowy, 

− umorzeniu postępowania odwoławczego, 

11) przesłanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopii odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszczenie jej również na 

stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub 



są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców 

do przystąpienia do postępowania odwoławczego, 

12) wniesioną skargę. 

§ 14.  

1. Czynnościami zastrzeżonymi dla kierownika zamawiającego, o których mowa w 

art. 52 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp są w szczególności: 

1) zatwierdzenie: 

− analizy potrzeb i wymagań, 

− SWZ i OPW, 

− ustalonej wartości zamówienia, 

− wyboru trybu udzielenia zamówienia, a także procedury w 

ramach trybu przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego, 

− zmian treści ogłoszeń zamieszczanych w BZP i opublikowanych w 

DUUE, 

− zmian treści SWZ i OPW, 

− przedłużenia terminu związania ofertą, 

− kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

− wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty, 

unieważnienia postępowania, 

− unieważnienia czynności w postępowaniu, 

− odpowiedzi na odwołanie, 

− żądania od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w 

zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 

składowych, z wyjątkiem przypadku, gdy cena całkowita oferty 

złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp,  

− poprawienia omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, 



− protokołu postępowania i zmian w tym protokole, 

− zmian w organizacji, składzie, trybie pracy oraz zakresach 

obowiązków członków komisji przetargowej,  

2) podjęcie decyzji o: 

− powołaniu komisji przetargowej, 

− poinformowaniu o wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach 

prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty 

budowlane będące przedmiotem zamówienia, 

− powierzeniu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, w ramach pomocniczych działań 

zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, 

− wspólnym przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania o 

udzielenie zamówienia z innym zamawiającym, 

− wyłączeniu z postępowania członka komisji przetargowej oraz 

innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego 

lub osoby mogącej wpłynąć na wynik tego postępowania lub 

osoby udzielającej zamówienia, jeżeli po ich stronie występuje 

konflikt interesów, 

− odstąpieniu od wymagania użycia środków komunikacji 

elektronicznej, na zasadach określonych w art. 65 ustawy Pzp, 

− wymaganiu użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne, na zasadach określonych w art. 66 

ustawy Pzp, 

− wymaganiu, w przypadku zamówień na roboty budowlane, 

sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi 

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych 

podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne i zapewnieniu 

wykonawcom możliwości skorzystania z alternatywnego środka 

dostępu do narzędzi, 



− czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, 

− przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych, 

− zatrzymaniu wadium, 

− dokonaniu ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

− udostępnieniu ogłoszenia w inny sposób niż określony w art. 269 

ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności na swojej stronie internetowej 

i dodatkowym przekazaniu ogłoszenia do publikacji w DUUE, 

− - przeprowadzeniu negocjacji w przypadku, o którym mowa w art. 

275 pkt 2 ustawy Pzp, 

− nieujawnianiu lub ujawnieniu informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

− odpowiedzi na wniesione odwołanie; 

3) zatwierdzenie protokołu postępowania. 

2. Kierownik zamawiającego może powierzyć pracownikom zamawiającego, w 

formie pisemnej, wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności.  

Rozdział 4 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA 

§ 15.  

1. Protokół postępowania jest podpisywany przez wszystkich członków komisji 

przetargowej. 

2. Brak podpisu któregokolwiek z członków komisji przetargowej powinien zostać 

odnotowany wraz z podaniem przyczyny.  



3. Jeżeli powodem braku podpisu są zastrzeżenia członka komisji przetargowej 

co do prawidłowości postępowania, do protokołu załącza się również pisemne 

zastrzeżenia członka komisji przetargowej.  

4. Przewodniczący komisji przetargowej lub jego zastępca przekłada do 

zatwierdzenia kierownika zamawiającego protokół postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5. Komisja kończy działalność z chwilą wykonania ostatniej czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozdział 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Pzp. 


