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W6jta Gminy Sierakowice
z dnia 05.02.2019 r.

w sprawie powotania komisji do przeprowadzenia postqpowania o udzielenie

zam6wienia na: ,,Dostowg i monta2 instolocji solorngch, powietrzngch pomp ciepla do

przygotowania cieplej wodg ulgtkowej oraz oiwietlenia ulicznego solarnego i
hgbrydowego w gminoch Sierakowice, Kartuzg i Sulqczyno". Proiekt jest

wsp6tfinansowany ze 6rodk6w funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 0S

priorytetowa: 10 Energia. Dziatanie 10.03. Odnawialne ir6dta energii, Poddziatanie:

10.03.01. 0dnawialne *6dla energii - wsparcie dotacyjne wsp6tfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Rozwoiu Regionalnego.

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy

Prawo Zam6wiei Publicznych (Dz.U. 22O17 r. poz. 1579 z p6it1. zm.).

Niniejsze postqpowanie prowadzone jest wsp6lnie przez samorzqdy gmin Sierakowice, Kartuzy i

Sulqczyno, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy PZP. Na podstawie umowy partnerskiej gmina

Sierakowice jest upowa2niona do przeprowadzenia postqpowania i udzielenia niniejszego

zam6wienia, w imieniu i na rzecz gmin Kartuzy i Sulqczyno.

Postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymogami

okre5lonymi dla postqpowali o wartoici powy2ej kwo[ okreilonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz.U. 22017 r. poz. 1579 z

p62ri. zm.).

W6jt 6miny Sierakowice zarzqdza, co nastqpuje:

s1

Powotujq siq Komisjq do przeprowadzenia postqpowari o udzielenie zam6wienia na ,,Dostowo i
monta2 instolocji solorngch, powietrznych pomp ciepla do przggotowonio cieplei

wody u2gtkowej oraz oiwietlenio ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach

Sierakowice, Kortuzy i Sulqczgno".

w nastqpujqcym sktadzie:

1. Tomasz Maszke - Przewodniczqcy Komisji,

2. Mariusz Laska - Sekretarz Komisji,

3. Karolina Stawiarska-Kocent - Cztonek Komisji,

4. Edmund Wilkowski - Cztonek Komisji.

s2

Organizacjq Komisji, tryb jej pracy oraz zakres obowiqzku jej cztonk6w okre6la Regulamin

stanowiqcy zatqcznik do zarzqdzenia.



s3

Komisja rozpocznie pracq z dniem powotania.

Komisja zakoriczy prace z chwilq podpisania

naj korzystniejszq ofertq.

94

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

umowy z oterentem, kt6ry zlo2y|
1.

2.



Zatqcznik do Tarzqdzenia Nr 1 412019

W6jta Gminy Sierakowicach z dnia 06.02.2019 r.

REGULAMIN

Komisji Przetargowej powotanej do przygotowania i przeprowadzenia postqpowania

o zam6wienia publicznego nd: ,,Dostawq i monta2 instalacji solarngch, powietrzngch pomp
ciepla do przggotowania cieptej wodg u2gtkowej oraz oiwietlenio ulicznego solarnego i
hgbrgdowego w gminach Sierakowice, Kartuzg i Sulqczgno".

s1

1. Na podstawie ustawy Prawo zam6wieri publicznych nadajq Komisji niniejszy Regulamin.

s2

1. Cztonkowie komisji muszE przestrzegai w trakcie wykonywania swych czynno(ci wszystkie
obowiqzujqce przepisy prawa, a w szczeg6lno(ci ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

2. Cztonkowie Komisji nie mogq bez zgody przewodniczEcego, ujawniai 2adnych informacji
zwiqzanych z pracami Komisji, w szczeg6lno(ci inFormacji zwiqzanych z przebiegiem badania,
oceny i por6wnania treSci zto2onych otert.
3. Je2eli w zwiqzku z pracq w komisji jej cztonek otrzymuje polecenie, kt6re w jego

przekonaniu jest niezgodne z prawem, godzi w interes zamawiajqcego lub interes publiczny

albo ma znamiona pomytki, powinien r6wnie2 przedstawii swoje spostrze2enia, je2eli projekt
dokumentu lub decyzji, bqdqcy przedmiotem prac Komisji jest w jego przekonaniu niezgodny z
prawem, godzi w interes zamawiajqcego lub interes publiczny albo ma znamiona pomytki.
4. W przypadku nieuwzglqdnienia przez ptzewodniczqcego Komisji zastrze2efi, o kt6rych mowa
w pkt 3, cztonek komisji mo2e zatqczyt. do protokotu poslqpowania o6wiadczenia ze zdaniem
odrqbnym, bqdZ mo2e przedstawii swoje zastrze2enia drogq stu2bowq W6jtowi Gminy
Sierakowice.

5. Cztonkowi komisji ani jego przewodniczqcemu nie wolno wykonywai poleceri ani czynno6ci,

kt6rych wykonanie stanowitoby przestqpstwo lub grozitoby niepowetowanq stratq, nawet, je2eli

otrzymali takie polecenie na pi(mie.

6. Cztonkowie Komisji majq prawo wglqdu do wszystkich dokument6w zwiqzanych z pracq

Komisji, w tym do oFert, zatqcznik6w, wyjainier'r ztozonych przez oferent6w, opinii biegtych.

s3

Komisja sktada siq z:

1. Przewodniczqcego Komisji - Tomasz Maszke, kt6ry:
1.1. kieruje pracami Komisji, a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach (choroba, urlop itp.)
wnioskuje o zmianq sktadu Komisji;

1.2. wnioskuje o zgodq na korzystanie z opinii biegtych (ekspert6w);



1.3. paraFuje wnioski rozpoczynajqce procedurq postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego;

1.4. paraFuje specyFikacjq istotnych warunk6w zam6wienia i protok6t postqpowania;

1.5. przyjmuje oSwiadczenia os6b wykonujqcych czynnoSci w postqpowaniu;

1.6. inFormuje W6jta Gminy o wystqpieniu okolicznoSci powodujqcych wykluczenie cztonka
komisji;

1.7. wyznacza termin posiedzeri komisji;
'1.8. prowadzi posiedzenia komisji;
1.9. sprawuje nadz6r nad prawidtowym prowadzeniem dokumentacji postqpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego;

1.10. informuje W6jta Gminy o problemach zwiqzanych z pracami komisji w toku
posLqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego;

1.11. reprezentuje komisjq na zewnqtrz.

2. Pozostali cztonkowie Komisji:

Mariusz Laska - Sekretarz Komisji,

Karolina Stawiarska-Kocent - Cztonek Komisji,

Edmund Wilkowski - Cztonek Komisji.

do obowiqzk6w kt6rych nale2y:

2.1. dokumentowanie czynno5ci podejmowanych przez Komisjq,
2.2. opracowanie projekt6w wszystkich dokument6w przetargowych, przygotowywanych przez

Komisjq, w tym miqdzy innymi: specyFikacji istotnych warunk6w zam6wienia, odpowiedzi na
pytania oterent6w, zmiany specyfikacji, protokotu postqpowania ogtoszenia itp.;

2.3. obstu ga tech n iczn o-organ izacyj na kom i sj i ;

2.4. prowadzenie wszelkiej korespondencji zwiqzanej z pracq komisji;
2.5. przesylanie wniosk6w ogtoszefi i innych dokument6w przygotowanych przez Komisjq,

2.6. sprawowanie pieczy nad protokotem, oFertami oraz wszelkimi innymi dokumentami
zwiqzanymi z postqpowaniem o zam6wienie publiczne do czasu archiwizacji;
2.7. przygotowanie i przekazanie do archiwizacji wszelkich dokument6w zwiqzanych
z przeprowadzonym postqpowaniem.
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1. Do zadari komisji w szczeg6lno(ci nale2y:

a) zapoznanie siq z opisem przedmiotu zam6wienia, dla k!6rego jest prowadzone
postqpowanie i ewentualnie jego korekta,

b) przedstawienie propozycji trybu, w kt6rym zostanie udzielone zam6wienie,
c) sporzqdzenie projekt6w: specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, zaproszenia do

udziatu w postqpowaniu, zaproszenia do sktadania ofert,
d) sporzqdzenie projekt6w ogtoszenia o przetargu i jego upublicznienie,
e) wydawanie lub przesytanie oferentom specyfikacji is[otnych warunk6w zam6wienia,
F) udzielenie wyja6nieri dotyczqcych specyFikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
g) prowadzenie negocjacji albo rokowari z oterentami w przypadku, gdy ustawa
przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowari,



h) w razie potrzeby zorganizowanie zebrania oferent6w, sporzqdzenie z przebiegu
zebrania protokotu i przestanie go wszystkim oferentom, kt6rzy pobrali specyfikacjq
istotnych warunk6w zam6wienia lub zostali zaproszeniu do udziatu w postqpowaniu,
i) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o przedtu2enie terminu sktadania otert
wadium oraz terminu otwarcia oFert,
j) pobieranie oFert zto2onych w Biurze Podawczym Urzqdu Gminy Sierakowice,
k) zlo2enie oSwiadczeri, wynikajqcych z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zam6wieri
publicznych,

l) uczestniczenie w sesji otwarcia ofert w kt6rej Komisja:
o ustala liczbq otrzymanych ofert i stwierdza nienaruszalno(i kopert

zawierajqcych oFerty;
o podaje kwotq jakq zamawiajqcy zamierza przeznaczyi na stinansowanie

zam6wienia;
. ' dokonuje otwarcia oFert podaiqc do wiadomo5ci nazwy i adresy

poszczeg6lnych Firm, ceny oterty i warunki ptatno6ci. Komisja nie otwiera otert
kt6re wptynqty po terminie sktadania ofert wyznaczonym w specytikacji
istotnych warunk6w zam6wienia. OFerty te sq zwracane wykonawcom bez
otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu;

. . przyjmuje na piSmie o6wiadczenia zgtoszone Wzez oFerent6w.
t) ocena merytorycznej zawarto(ci ofert polegajqca na:

o okre6leniu, kt6rzy wykonawcy podlegajq wykluczeniu z postqpowania na
podstawie art.24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zam6wieri publicznych;

. okrejleniu, kl6re z otert podlegajq odrzuceniu zgodnie z zapisami art. 89 ust 1

ustawy Prawo zam6wieri publicznych;
o poprawieniu w tek6cie oferty oczywistych omytek pisarskich oraz omytek

rachunkowych w obliczaniu ceny niezwtocznie zawiadamiajqc o tym
wykonawc6w;

. wskazanie oFerty najkorzystniejszej spoSr6d oFert nieodrzuconych, zgodnie z

kryteriami przyjqlymi w specyFikacji istotnych warunk6w zam6wienia, ich
znaczenia oraz sposobem ich oceny. W toku dokonywania oceny komisja mo2e
2qdai od wykonawc6w zto2enia wyja(nieri dotyczqcych treici zto2onych przez
nich otert.

m) wnioskowanie o uniewa2nienie postqpowania w przypadkach wymienionych w art. 93
ustawy Prawo zam6wieri publicznych,

n) sporzqdzenie protokotu postqpowania,

o) przedstawienie do zatwierdzenia protokotu z postqpowania,
p) po zatwierdzeniu protokotu - sporzqdzenie ogtoszenia o wyniku postqpowania i jego
rozpowszechnienie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam6wieri publicznych.
r) w przypadku braku odwotari - przystqpienie do czynnoici zwiqzanych z podpisaniem umowy,
- wykonawca, kt6rego oFerta okazata siq najkorzystniejsza sktada zabezpieczenie nale2ytego
wykonania umowy zgodnie z zapisami zamieszczonymi w specytikacji istotnych warunk6w
zam6wienia,

s) w uzasadnionych przypadkach (po wniesieniu odwotania i jego uwzglqdnieniu lub po wyroku
Krajowej lzby Odwotawczej) - dokonanie adekwatnej do wyroku czynnosci,
t) wykonanie wszelkich czynno6ci, kt6rych efektem jest podpisanie umowy,
u) wystqpienie z wnioskiem o zwrot wadium.



5s

W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem majq zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22017 r., Poz. 1579 zp6z. zm.).


