
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Z wejsciem w zycie niniejszego Zarz^dzenia traci moc Zarz^dzenie nr 73/2014 Wojta Gminy
Minsk Mazowiecki z dnia 18.09.2014r. w sprawie powoiania Stalej Komisji Pizetargowej.

Wykonanie Zarz^dzenia powierza si? Przewodnicz^cemu Komisji.

Szczegdlowe zadania Komisji okresla Regulamin Komisji stanowi^cy zal^cznik do niniejszego
Zarz^dzenia.

W sklad Komisji powoluje si? nast?pui^ce osoby:
1.Przewodnicz^cy Komisji: Ewa Klukiewicz Inspektor ds. ochrony srodowiska i gospodarki

wodnej,
2.Zast?pca Przewodnicz^cego Komisji: Ewelina Miros Podinspektor ds. inwestycyjnych,
3.Sekretarz Komisji:   Joanna Gal^zka Podinspektor  ds.  zamowien publicznych oraz

pozyskiwania srodk6w z roznych funduszy,
4.Czlonek Komisji: Urszula Milewska Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Zarzijdzenie Nr 4/2016
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 03.02.2016r.

w sprawie powoiania Stalej Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej Ustaw^ zarzqdza si^, co nast?puje:

1
1.W celu przeprowadzenia przez Gmin? Minsk Mazowiecki post?powan o udzielenie

zamowienia publicznego, ktorych wartosc jest:
1.1. mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy
12. rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 Ustawy
powoluje si? Stal^ Komisj? Przetargow^, zwan^ dalej ,,Komisj^".

2.Komisja stanowi zespol pomocniczy Wojta Gminy Mihsk Mazowiecki, jako Kierownika
Zamawiaj^cego.



Zalacznik
do Zarz^dzenia Nr 4/2016
Wdjta Gminy Minsk Mazowiecki
zdnia03.02.2016r.

Regulamin Stalej Komisji
Przetargowej

I. DEFINICJE

1.   Ilekroc jest mowa w postanowieniach Regulaminu o:

1.1.,,Kierowniku Zamawiajqcego" - nalezy przez to rozumieb Wojta Gminy
Minsk Mazowiecki lub osob? dzialajact} na podstawie pisemnego upowaznienia
Kierownika Zamawiaj^cego, uprawnion^ do przygotowania i przeprowadzenia
post?powania o udzielenie Zamowienia Publicznego,

1.2.,,Izbie" - nalezy przez. to rozumiec Krajow^ Izb? Odwolawcz^,

1.3.,,Komisji" - nalezy przez to rozumiec Komisj? Przetargow^ powolan^ zgodnie z
postanowieniami Ustawy i niniejszego Regulaminu,

1.4.,,Regulaminie" - nalezy przez to rozumiec niniejszy Regulamin,

1.5.,,SIWZ"- nalezy przez to rozumiec Specyfikacj? Istotnych Warunkow Zambwienia
lub inny przekazywany Wykonawcom dokument, w ktorym Zamawiaj^cy okresla
zasady i warunki udzielenia Zamowienia,

1.6.,,Ustawie" - nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164),

1.7.,,UZP" - nalezy przez to rozumiec Urz^d Zamowien Publicznych,

1.8.,,Wykonawcy" - nalezy przez to rozumiec osob^ fizyczn^, osob^ prawn^ albo
jednostk^ organizacyjn^ nieposiadaj^c^ osobowosci prawnej, ktora ubiega si^ o
udzielenie zamowienia publicznego, zlozyla ofert? lub zawarla umow? w
sprawie zamowienia,

1.9.,,Zamawiaj^cym" - nalezy przez to rozumiec Gmin? Minsk Mazowiecki,

1.10.,,Zamowieniu" - nalezy przez to rozumieb zamowienie publiczne, czyli
umow? odplatn^  zawieran^  mi?dzy Zamawiaj^cym a  Wykonawc^,  ktorej
przedmiotem s^ uslugi, dostawy lub roboty budowlane, ktorej zawarcie podlega
przepisom Ustawy.

H. POSTANOWIENIA OGOLNE

1

1.Komisja jest zespolem pomocniczym Kierownika Zamawiaj^cego powolanym przez
niego  w celu oceny spelnienia przez  Wykonawcow warunkow udzialu w
post?powaniu o udzielenie Zam6wienia oraz do badania i oceny ofert.

2.Do obowi^zkow Komisji   nalezy przedstawienie Kierownikowi Zamawiaj^cego
propozycji   wykluczenia  Wykonawcy,  odrzucenia   oferty   oraz   wyboru
najkorzystniejszej oferty, a takze w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy
wyst^pienie z wnioskiem o uniewaznienie post?powania o udzielenie Zamowienia.



3.CzynnoSci w toku procedury udzielenia Zamdwienia dokonywane s^ z zachowaniem
wewn?trznych regulacji Zamawiaj^cego, w tym m.in. w zakresie obiegu dokumentdw,

skiadania wnioskdw, wewn?trznych uzgodnien.

4.W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie maj^ przepisy
Ustawy oraz inne przepisy prawa reguluj^ce udzielanie Zamdwieh.

5.Poshigiwanie  si^ niniejszym Regulaminem nie zwalnia czlonkdw Komisji   z
odpowiedzialnosci za przeprowadzenie post?powania zgodnie z przepisami prawa.

m.SKLAD KOMISJI

2

1.   Komisja sklada si? z 4 osdb, w tym: Przewodnicz^cego, Zast?pcy Przewodnicz^cego,

Sekretarza oraz jednego Czionka.

3

1.Czlonkami Komisji nie mog^ bye osoby, ktdre:

1.1.ubiegaj^ si? o udzielenie Zamdwienia b?d^cego przedmiotem post?powania,

1.2.pozostaj^ w zwi^zku malZenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub s^ zwi^zane z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli z
Wykonawc^, jego zast?pc^ prawnym lub czlonkami organdw zarz^dzaj^cych lub
organdw nadzorczych Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie Zamowienia,

1.3.przed uplywem 3 lat od dnia wszcz?cia post?powania o udzielenie Zamowienia
pozostawaly w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawc^ lub byly czlonkami
organdw zarz^dzaj^cych lub organdw nadzorczych Wykonawcdw ubiegaj^cych

si? o udzielenie Zamowienia,

1.4.pozostaj^ z Wykonawc^ w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to
budzic uzasadnione w^tpliwosci co do bezstronnosci tych osdb,

1.5.zostaly prawomocnie skazane za przest?pstwo popelnione w zwi^zku z
post?powaniem o udzielenie Zamowienia, przest?pstwo przekupstwa, przest?pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest?pstwo popelnione w celu

osi^gni?cia korzysci maj^tkowych.

2.Obowiqzkiem czlonkdw Komisji jest zloZenie niezwlocznie po zapoznaniu si? z
oswiadczeniami lub  dokumentami zlozonymi przez  Wykonawcdw pisemnych
oswiadczen o zaismieniu lub braku istnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1.
Oswiadczenie winno zostad zlozone takze w terminie pdzniejszym, jezeli okolicznosci, o
ktdrych mowa w ust. 1 ujawni^ si? w toku prac Komisji. Oswiadczenia dol^cza si? do
protokolu post?powania o udzielenie Zamowienia.

2.1.  Przewodnicz^cy Komisji wyl^cza z jej prac czionka, ktdry:

2.1.1.zlozyl o^wiadczenie o zaistnieniu ktdrejkolwiek z okolicznosci, o ktdrych
mowa w ust. 1,

2.1.2. nie zlozyl oSwiadczenia w terminie wyznaczonym przez Przewodnicz^cego
Komisji,

2.1.3.zloZyl oswiadczenie niezgodne z prawd^ - w takim wypadku wyl^czenie



nast?puje   z   chwil^  uzyskania  wiadomosci   wskazuj^cych  na
nieprawdziwosc oswiadczenia,

2.1.4.zlozyl zgodne z prawd^ oswiadczenie o braku okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1, jezeli po zlozeniu oswiadczenia okolicznosci takie
zaistnialy.

3.Informacj? o wyi^czeniu czlonka Komisji,   Przewodnicz4cy Komisji   przekazuje

Kierownikowi Zamawiaj^cego, ktory podejmuje decyzj? o odwoianiu czionka ze skladu
Komisji i ewentualnym powolaniu w jego miejsce nowego czionka Komisji. Nowy
czlonek Komisji sklada oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, w najkrotszym
mozliwym terminie.

4.Wobec Przewodnicz^cego Komisji czynnosci odebrania oswiadczenia i ewentualnego
wyl^czenia dokonuje bezposrednio Kierownik Zamawiaj^cego, podejmuj^c decyzj? o
jego odwoianiu i powolaniu w jego miejsce nowego Przewodnicz^cego Komisji.

4

1.Czynno^ci Komisji, jezeli zostaly dokonane z udzialem czionka podlegaj^cego
wyl^czeniu, powtaiza si^, chyba ze post?powanie powinno zostac uniewaznione. Zasad?

t? stosuje si? odpowiednio do sytuacji, w ktorej czlonek Komisji zostanie wyl^czony z
powodu nie zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w 3 ust. 2, albo zlozenia
oswiadczenia niezgodnego z prawd^.

2.Nie  powtarza si?  czynnosci  otwarcia ofert   oraz czynnosci  faktycznych nie
wplywaj^cych na wynik post?powania.

5

Odwolanie czionka Komisji moze nast^pic jezeli:

1.z przyczyn obiektywnych nie moze on wykonywac swoich obowi^zkow,

2.nieobecnosc czionka Komisji na posiedzeniu Komisji nie zostanie usprawiedliwiona w
trybie wskazanym w 8 ust. 2 i 3,

3.czlonek Komisji nie wykonuje nalozonych na niego obowi^zkow lub obowi^zkow
wynikaj^cych  z  przepisow prawa,  postanowien  Regulaminu  oraz  decyzji
Przewodnicz^cego Komisji, innych niz obecnosc na posiedzeniach Komisji.

IV. UDZIAL BIEGLYCHI INNYCH OSOB W PRACACH KOMISJI

6

1.Jezeli  dokonanie  okreslonych  czynnosci  zwi^zanych  z  przygotowaniem i
przeprowadzeniem post?powania o udzielenie Zamowienia wymaga wiadomosci
specjalnych, Kierownik Zamawiaj^cego z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Przetargowej moze powolac bieglego,

2.Wniosek powinien wskazywac osob? bieglego oraz przewidywan^ wysokosc jego
wynagrodzenia. Do wniosku powinien zostac zal^czony projekt umowy z bieglym.

7

1. Decyzj? o powolaniu bieglego podejmuje Kierownik Zamawiaj^cego.



2.Po podpisaniu umowy i zobowi^zania do zachowania poufhosci, ale przed przyst^pieniem
do wykonania jakichkolwiek czynnosci, biegly sklada oswiadczenie, o ktorym mowa w

3 ust. 2. Przewodnicz^cy Komisji nie dopuszcza do wykonania czynnosci przez
biegiego, w stosunku do ktorego zajdzie ktdrakolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w

3 ust. 1.

3.Biegiy przedstawia opini? na pismie w terminie okreslonym w umowie, a na
zaproszenie Przewodnicz^cego Komisji bierze udzial w posiedzeniach Komisji z
glosem doradczym i udziela dodatkowych wyjasnien.

V. PRAWA I OBOWI^ZKI CZLONKOW KOMISJI

8

1.Obowi^zkiem Przewodnicz^cego Komisji jest  umozliwienie czlonkom Komisji
udziaiu w pracach Komisji.

2.Czlonek Komisji jest zobowi^zany, najwczesniej jak to mozliwe, powiadomic
Przewodnicz^cego Komisji 0 swojej nieobecnosci na posiedzeniu Komisji, podaj^c
przyczyny nieobecnosci.

3.Decyzj? w sprawie usprawiedliwienia nieobecnosci czionka Komisji na posiedzeniu
podejmuje Przewodnicz^cy Komisji.   Decyzj^ o usprawiedliwieniu nieobecnosci
Przewodnicz^cego Komisji podejmuje Kierownik Zamawiaj^cego.

9

1.Czlonkowie Komisji  wykonuj^ powierzone im czynnosci w dobrej   wierze, z
zachowaniem najwyzszej starannosci, kieruj^c si^ wyl^cznie przepisami prawa, swoj^
wiedz^ i doswiadczeniem.

2.Do obowi^zkow czlonkow Komisji nalezy w szczegolnosci:

2.1.udzial w posiedzeniach Komisji,

2.2.wykonywanie innych czynnosci zwi^zanych z pracami Komisji, zgodnie z
poleceniami Przewodnicz^cego Komisji.

10

Czlonkom Komisji nie wolno ujawniac jakichkolwiek informacji zwi^zanych z przebiegiem
prac Komisji, w tym w szczegolno^ci informacji zwi^zanych z:

1.liczb^ dozonych ofert - do daty skladania ofert,

2.przebiegiem badania, oceny i porownania tresci zlozonych ofert.

11

Czlonek Komisji ma prawo i obowi^zek uczestnictwa we wszystkich pracach Komisji oraz
prawo wgl^du we wszystkie dokumenty zwi^zane z prac^ Komisji.

12

1.   Przewodnicz^cy Komisji   kieruje jej   pracami. Do jego obowi^zkow nalezy w
szczegolnosci:



1.1.odebranie o^wiadczeh czlonkow Komisji, o ktorych mowa w 3 ust. 2, oraz
poinformowanie Kierownika Zamawiaj^cego o okolicznosciach, o ktorych mowa
w 3 ust. 3 albo w 5,

1.2.wyznaczanie terminow posiedzeh Komisji,

1.3.podzial mi^dzy czlonkow Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

1.4.nadzorowanie  prawidlowego  prowadzenia  dokumentacji    post^powania  o
udzielenie Zamowienia,

1.5.informowanie Kierownika Zamawiaj^cego o problemach zwi^zanych z pracami
Komisji w toku post^powania o udzielenie Zamowienia,

1.6.nadzor  nad  terminowym i prawidlowym dokonywaniem czynnosci  w
post^powaniu o udzielenie Zamowienia.

2.W przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego Komisji, jego obowi^zki pelni Zast^pca.

3.Do obowi^zkow Sekretarza Komisji nalezy m.in.:

3.1.prowadzenie dokumentacji post^powania w sprawie udzielenia Zamowienia,

3.2.organizowanie, w uzgodnieniu z Przewodnicz^cym Komisji, posiedzen Komisji,

3.3.obsluga techniczno-organizacyjna i sekretarska Komisji w post^powaniu o
udzielenie Zamowienia.

4.Komisja Przetargowa korzysta w trakcie wykonywania swoich obowi^zkow z
pomocy organizacyjnej:

4.1.pracownika sekretariatu Urz^du Gminy Minsk Mazowiecki w zakresie przyj^cia i
rejestracji ofert, wysylania stosownych pism drog^ elektroniczn^, faxem i/lub
mailem (np. odpowiedzi na zapytania, zawiadomien o wyborze, odrzuceniu
oferty, jak rowniez wykluczeniu wykonawcy, itp.).

4.2.pracownika   odpowiedzialnego   za   prowadzenie   strony   intemetowej
Zamawiaj^cego w zakresie zamieszczania w BIP dokumentow dotycz^cych
post^powania a wymaganych ustaw^ oraz w zakresie wysylania stosownych pism
drog^ elektroniczn^ (w razie potrzeby).

VI. CZYNNOSCI W TRAKCIE POST^POWANIA

13

Obowi^zkiem Przewodnicz^cego Komisji jest takie prowadzenie post^powania, ktore
umozliwi jego zakohczenie w mozliwie najkrotszym, dopuszczalnym przez przepisy prawa
terminie.

14

1.   Po rozpocz^ciu post?powania, Sekretarz Komisji m.in.:

1.1.wydaje lub wysyla zainteresowanym Wykonawcom SIWZ,

1.2.prowadzi rejestr Wykonawcow, ktorzy pobrali SIWZ,

1.3.przyjmuje i rejestruje zapytania Wykonawc6w odnosnie tresci  SIWZ lub
innych dokumentow i niezwlocznie przekazuje informacje o ich wplyni^ciu
Przewodnicz^cemu Komisji,



1.4.przyjmuje i rejestruje oferty z zastrzezeniem 12 ust. 4,

1.5.przekazuje wyjasnienia lub informacje o zmianach w SIWZ wszystkim
Wykonawcom, ktorzy pobrali lub otrzymali SIWZ z zastrzezeniem 12 ust. 4,

1.6.sporz^dza protokol zebrania Wykonawcow, jezeli zostalo ono zwolane.

2.   Do obowi^zkdw Przewodnicz^cego Komisji w toku post?powania nalezy m.in.:

2.1.zapewnienie, teby otwarcie ofert zlo^onych przez Wykonawcow nast^pilo w

ustalonym miejscu i terminie,

2.2.sprawdzenie, czy oferty zostaly zlo^^one zgodnie z wymogami oraz czy nie

doszlo do ich przedwczesnego otwarcia,

2.3.zapewnienie, aby w przypadku post?powan o udzielenie zamowien publicznych:

2.3.1.o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - oferty zlozone po wyznaczonym terminie zostaly

niezwlocznie zwrocone,

2.3.2.o wartosci rownej lub przekraczaj^cej kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.   11   ust.  8  -  zawiadomic niezwlocznie
Wykonawc? o zlo^^niu oferty po terminie oraz zwrocic ofert^ po uplywie

terminu do wniesienia odwolania,

2.4.ogloszenie kwoty, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie

Zamowienia - bezpo^ednio przed otwarciem ofert,

2.5.otwarcie ofert,

2.6.wykonywanie innych czynno^ci, ktore nie zostaly na mocy przepisow prawa
lub niniejszego Regulaminu zastrze^^ne do kompetencji Komisji lub Kierownika

Zamawiaj^cego,

2.7.przekazywanie do wlasciwej komorki organizacyjnej, je^eli zachodzi taka
potrzeba, por?czeh i gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych,
weksli,  czekow oraz  innego  rodzaju dokumentow skladanych przez
Wykonawcow jako wadium i/lub zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oraz informowanie tej  komorki o koniecznosci dokonania zwrotu
wadium/zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcom.

15

Po otwarciu ofert Komisja przeprowadza dalsze czynnosci w toku Post?powania, zgodnie z

przepisami prawa.

16

Oferty zlozone po wyznaczonym terminie skladania ofert zwraca si? Wykonawcy bez

otwierania, z zastrzezeniem 14 ust. 2 pkt 2.3

17

Oferty zlozone przez Wykonawcdw w wyznaczonym przez Zamawiaj^cego terminie otwiera
si?, sporz^dzaj^c zestawienie tych ofert (wrazie potrzeby).



18

1.Komisja podejmuje decyzje zwykl^ wi?kszosci^ glosow w obecnosci co najmniej
trzech czlonkow, w tym w obecnosci Przewodnicz^cego, z zastrzeZeniem 24.

2.JeZeli na posiedzeniu Komisji nie ma wymaganego kworum, posiedzenie odracza si^.

3.Jezeli w trakcie  glosowania zapadnie  rowna liczba glosow, decyduje glos
Przewodnicz^cego.

VII. CZYNNOSCI ZWI4ZANE Z BADANIEM I OCEN4 OFERT

19

Komisja dokonuje poprawek oczywistych omylek pisarskich, oczywistych omylek
rachunkowych z uwzgl?dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
innych omylek polegaji^cych na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowoduj^cych istotnych
zmian w tresci oferty - zawiadamiaj^c o tym Wykonawc?, ktorego oferta zostala poprawiona.
Sekretarz Komisji sporz^dza zestawienie poprawek dokonanych przez Komisj? w tresci ofert.

20

Komisja dokonuje oceny ofert zlozonych w terminie pod wzgl?dem spelnienia warunkow
formalnych.

21

Komisja ocenia spelnienie przez Wykonawchw warunkow okreslonych w SIWZ.

22

1.Kierownik Zamawiaj^cego moze zwrdcic si? do Wykonawcow z z^daniem zlozenia
wyjasnieh odnosnie tresci zlozonych ofert.

2.Kierownik Zamawiaj^cego wzywa Wykonawcow, ktorzy w wyznaczonym terminie
nie zlozyli wymaganych przez Zamawiaj^cego oswiadczeh lub dokumentow, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub ktorzy nie zlozyli pelnomocnictw albo
ktorzy zlozyli wymagane przez Zamawiaj^cego oswiadczenia i dokumenty, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawieraj^ce bl?dy lub ktorzy zlozyli wadliwe
pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba Ze mimo ich
zloZenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.

3.Kierownik Zamawiaj^cego wzywa takze w wyznaczonym przez siebie terminie do
zloZenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczeh lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 Ustawy.

23

1.   Po dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w 19 - 22, Komisja moZe m.in. skierowac
do Kierownika Zamawiaj^cego wnioski o:

1.1.  wykluczenie okreslonych podmiotow z post?powania,

12. odrzucenie okreslonych ofert,



1.3.  uniewaznienie post?powania.

24
1.Jezeli nie zajd^ okolicznosci uzasadniajqce uniewaznienie post?powania, Komisja

proponuje wybor najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert
dokonanej przez czlonkow Komisji.

2.Przed dokonaniem indywidualnej oceny ofert czlonkowie Komisji zapoznaj^ si^ z
opini^ bieglego, jezeli zostal on powolany.

3.Indywidualna ocena ofert odbywa si? wyl^cznie na podstawie kryteriow oceny ofert,
okreslonych dla danego post?powania.

25
1.Komisja przetargowa przedstawia Kierownikowi Zamawiaj^cego propozycj? wyboru

oferty najkorzystniejszej, jezeli Komisja dokona wyboru oferty.

2.Jezeli Kierownik Zamawiaj^cego zatwierdzi propozycj? Komisji, Przewodnicz^cy
Komisji przedstawia mu do podpisania wymagane zawiadomienia i ogloszenia.

26
1.Kierownik Zamawiaj^cego stwierdza niewaznosc czynnosci Komisji podj?tych z

naruszeniem przepisow prawa.

2.Na polecenie Kierownika Zamawiaj^cego, Komisja powtarza uniewaznion^ czynnosc.

vm. ^rodki ochrony prawnej
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1.O wniesieniu odwolania do Krajowej Izby Odwolawczej lub informacji o niezgodnej z
przepisami Ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego, podj?tej w post?powaniu o udzieleniu
zamowienia lub zaniechaniu czynnosci do ktorej   Zamawiaj^cy by! zobowi^zany,
Przewodnicz^cy Komisji informuje niezwlocznie Kierownika ZamawiaJ4cego.

2.Wraz z zawiadomieniem Kierownika Zamawiaj^cego, Przewodnicz^cy Komisji wyznacza
termin posiedzenia Komisji.

3.Sekretarz Komisji przekazuje niezwlocznie, nie po^ej jednak niz w terminie 2 dni od
dnia otrzymania kopi? wniesionego odwolania Wykonawcom uczestnicz^cym w
post?powaniu o udzielenie zamowienia. Zamawiaj^cy nie pozniej niz na 7 dni przed
uplywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem wykluczenia z
post?powania, do przedluzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na
okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do zawarcia umowy. Jezeli
odwolanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej wezwanie kieruje si? jedynie do
Wykonawcy, ktorego ofert? wybrano jako najkorzystniejsz^.

4.Pisma Wykonawcow, ktorzy zglosili przyst^pienie do odwolania oraz stanowisko
Komisji   w sprawie wniesionego odwolania. Przewodnicz^cy Komisji  przekazuje
Kierownikowi Zamawiaj^cego niezwlocznie po zakoticzeniu posiedzenia Komisji w
przedmiocie wniesionego odwolania.
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Kierownik Zamawiaj^cego podejmuje decyzj? odnosnie stanowiska w przedmiocie
wniesionego odwolania lub informacji o niezgodnej z przepisami Ustawy czynnosci

Zamawiaj^cego, podj?tej w post?powaniu o udzieleniu zamowienia lub zaniechaniu
czynnosci do ktorej Zamawiaj^cy by! zobowi^zany. W przypadku odwolania Kierownik
Zamawiaj^cego wskazuje osoby reprezentuj^ce Zamawiaj^cego w post?powaniu
odwolawczym.

29

1.W przypadku wniesienia odwolania, az do czasu wydania orzeczenia Krajowej Izby
Odwolawczej, koncz^cego post?powanie odwolawcze, nie wolno zawrzec umowy w
sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem ust. 2.

2.Kierownik Zamawiaj^cego moze zlozyc do Izby wniosek o uchylenie zakazu
zawarcia umowy przed ostatecznym wydaniem orzeczenia. Izba moze uchylic zakaz
zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogloby spowodowac negatywne skutki dla
interesu publicznego, w szczegolnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,
przewyzszaj^ce korzysci zwiqzane z koniecznosci^ ochrony wszystkich interesow, w
odniesieniu do ktorych zachodzi prawdopodobiehstwo doznania uszczerbku w wyniku
czynnosci podj^tych przez Zamawiaj^cego w post^powaniu o udzielenie Zamowienia.
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1.O wynikach post^powania odwolawczego Kierownik Zamawiaj^cego informuje
niezwlocznie  Przewodnicz^cego  Komisji   przekazuj^c  mu jednoczesnie  istotne
dokumenty zwi^zane  z post^powaniem odwolawczym, w tym kopi^  wyroku/
postanowienia Izby. Po zapoznaniu si^  z  dokumentami Komisja przedstawia
Kierownikowi Zamawiaj^cego propozycj? sposobu wykonania orzeczenia.

2.Jezeli jest to w opinii Komisji uzasadnione, Przewodnicz^cy Komisji przedstawia
Kierownikowi Zamawiaj^cego rekomendacj? odnosnie wniesienia skargi na orzeczenie
Izby.

3.Kierownik Zamawiaj^cego podejmuje decyzj? w przedmiocie wniesienia skargi oraz,
jezeli zostanie podj?ta decyzja o jej wniesieniu, wskazuje osoby reprezentuj^ce
Zamawiaj^cego w post?powaniu przed s^dem.

4.Jezeli  skarg?  wniesie  druga  strona  post?powania  odwolawczego,  Kierownik
Zamawiaj^cego na wniosek Przewodnicz^cego Komisji wskazuje osoby reprezentuj^ce
Zamawiaj^cego w post?powaniu przed s^dem.

IX. ZAKONCZENIE PRAC KOMISJI

31

1.Komisja konczy prace zwi^zane z udzieleniem danego Zamowienia z dniem wyboru
najkorzystniejszej   oferty w sprawie Zamowienia lub z dniem podj?cia przez
Kierownika Zamawiaj^cego decyzji o uniewaznieniu post?powania.

2.Po  zakonczeniu prac  Komisji   jej   Przewodnicz^cy przekazuje dokumentacj?
post?powania do wlasciwej komorki organizacyjnej w celu jej przechowania zgodnie z
przepisami prawa.


