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ZARZĄDZENIE NR 60/2021 

STAROSTY STARACHOWICKIEGO 

z dnia 13.07.2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej 

Na podstawie art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zadania pn: „Remont torowiska SKW na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lubienia”, 

w składzie:   

1. Katarzyna Szyderska - Przewodniczący Komisji, 

2. Paweł Michalski - Z-ca Przewodniczącego Komisji, 

3. Sławomir Suszczewicz - Sekretarz, 

4. Sylwia Bartkiewicz-Nowak - Członek, 

5. Jerzy Kubicki - Członek, 

6. Magdalena Zawadzka – Członek 

§ 2. Biuro Rozwoju Powiatu zapewnia obsługę techniczno-biurową Komisji. 

§ 3. Biuro Obsługi Informatycznej zapewnia obsługę informatyczną Komisji. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

§ 5. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków i uprawnień członków komisji przetargowej określa 

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

STAROSTA 

 

Piotr Babicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do  

Zarządzenia Nr 60/2021 

Starosty Starachowickiego  

z dnia 13.07.2021 roku 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Komisja przetargowa, zwana dalej „komisją”, jest zespołem pomocniczym Starosty powołanym do 

przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.:  

„Remont torowiska SKW na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lubienia". 

Komisja przetargowa pracuje na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), przepisów aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, oraz niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2  

POWOŁANIE I SKŁAD KOMISJI 

 

1. Komisja rozpoczyna prace z dniem jej powołania i kończy z dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub unieważnienia postępowania. W przypadku wszczęcia postępowania, które zostało wcześniej 

unieważnione nie jest konieczne powołanie nowej Komisji Przetargowej. 

2.Komisja powoływana jest na wniosek komórki organizacyjnej zajmującej się zamówieniami publicznymi. 

Stosownie do treści § 6, Członkiem Komisji Przetargowej nie może być osoba, która podlega wyłączeniu  

z postępowania na podstawie art. 56 ustawy Pzp.  

3. Członkowie  komisji są powołani i odwoływani  na mocy Zarządzenia Starosty. 

4. W skład komisji wchodzą osoby z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym w zakresie przedmiotu 

zamówienia. 

5. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania  

o udzielenie zamówienia wymaga wiedzy specjalistycznej, Starosta, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Komisji, może powołać biegłych. 

6. Spośród członków komisji Starosta wyznacza Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego  

i Sekretarza. 

7. Pracą komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego Komisji. 

8. W czasie zastępstwa Przewodniczącego Komisji do Zastępcy Przewodniczącego Komisji stosuje się zapisy  

§ 3. 

9. Komisja Przetargowa działa na dowolnej, uzasadnionej wagą sprawy liczbie posiedzeń  

i w niezbędnym okresie czasu. 

10. Komisja Przetargowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków, jednak nie mniej niż trzech, w tym w obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego 

Komisji Przetargowej lub Sekretarza Komisji Przetargowej. 

11. Jeżeli na posiedzeniu Komisji Przetargowej nie ma wymaganego kworum posiedzenie odracza się. 

Posiedzenia wyznaczonego na otwarcie ofert nie odracza się, jeżeli obecnych jest co najmniej dwóch członków 

Komisji Przetargowej, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej lub 

Sekretarz Komisji Przetargowej. 

12. Jeżeli w trakcie głosowania zapadnie równa liczba głosów, decyduje głos osoby przewodniczącej obradom. 

 

§ 3 

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 

 

1. Do zadań Przewodniczącego Komisji, w szczególności należy: 

1) przewodniczenie obradom, 

2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,  

3) informowanie Członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów ustawy lub 

niniejszego Regulaminu, 

4) odbieranie od Członków Komisji oświadczeń o treści określonej w art. 56 ust. 2 i 3, 



 

 

5) podział prac między Członków Komisji Przetargowej w trybie roboczym, 

6) czuwanie nad przyjmowaniem pytań do SWZ od Wykonawców i nad wystosowywaniem odpowiedzi do 

Wykonawców oraz ewentualnymi zmianami SWZ i przesunięciami terminów składania ofert, 

7) przedstawianie do podpisu Kierownika Zamawiającego pisma, wnioski, opinie, 

8) występowanie z wnioskiem o unieważnienie postępowania przetargowego. 

 

 

§ 4  

ZADANIA CZŁONKÓW KOMISJI 

 

1. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie 

przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem. 

2. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności: 

1) czynny udział w pracach komisji, 

2) rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań, 

3) złożenie oświadczenia o treści określonej w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, 

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w zakresie przekazanym członkowi. 

3. Członkowie komisji nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami komisji, w tym  

w szczególności informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych ofert. 

4. Jeżeli w związku z pracą komisji członek komisji otrzymuje polecenie, które w jego przekonaniu jest 

niezgodne z prawem, godzi w interes zamawiającego lub interes publiczny albo ma znamiona pomyłki, 

powinien przedstawić swoje zastrzeżenia w formie pisemnej Staroście w terminie do 7 dni od otrzymania ww. 

polecenia.  

5. Członkowi komisji nie wolno wykonywać poleceń, ani czynności, których wykonanie stanowiłoby 

przestępstwo albo przestępstwo skarbowe, bądź wykroczenie skarbowe lub groziłoby niepowetowaną stratą, 

nawet, jeżeli otrzymał takie polecenie na piśmie. W takim przypadku powinien on złożyć pisemne zastrzeżenia 

Staroście oraz powstrzymać się w tym czasie od wszelkich działań mających znamiona czynu zabronionego  

w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów karnych. 

6. Członek komisji - pracownik Wydziału Finansowego sprawuje nadzór nad poprawnością finansowo – 

rachunkową prowadzonego postępowania. 

7. Biura Obsługi Informatycznej sprawuje nadzór nad obsługą informatyczną prowadzonego postępowania. 

 

§ 5 

ZADANIA SEKRETARZA KOMISJI 

 

1. Do zadań Sekretarza Komisji należy w szczególności: 

1) zapoznanie Członków Komisji z dokumentacją przedmiotowego zamówienia publicznego, 

2 prowadzenie i kompletowanie dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

3) organizowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Przetargowej posiedzeń Komisji  

i przewodniczenie obradom Komisji Przetargowej pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Przetargowej  

i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Przetargowej,  

4) obsługa techniczno – organizacyjna i sekretarska Komisji Przetargowej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, 

5) zapewnienie dostęp do  ofert oraz dokumentacji z prowadzonych czynności, 

6) sporządzanie korespondencji i dokumentacji powstałej w wyniku prac Komisji. 

 

§ 6 

 

WYŁĄCZENIE CZŁONKA KOMISJI 

1. Wyłączenie członka Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić 

wyłącznie z przyczyn określonych w ustawie. 

2. Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności  

związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie 

Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające  

 

 



 

 

zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt 

interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, bądź w przypadku prawomocnego i nie zatartego skazania za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, tj. w okolicznościach o 

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

3. Wszystkie osoby o których mowa w ust. 2, na potwierdzenie braku zaistnienia okoliczności dotyczących 

wyłączenia z postępowania bądź wyłączenia z dokonania czynności w postępowaniu, składają stosowne 

oświadczenia na zasadach określonych w art. 56 ust. 4-6 ustawy Pzp. 

4. 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. 

 

§ 7 

TRYB PRACY KOMISJI 

 

1. Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa  

w szczególności: 

1) przygotowuje projekt wyjaśnień dotyczący treści ogłoszenia, specyfikacji warunków zamówienia, 

2) wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji treści ogłoszenia, specyfikacji warunków zamówienia, 

3) dokonuje otwarcia ofert, 

4) bada złożone oferty, 

5) przygotowuje pisma do Wykonawców w sprawie uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów 

i oświadczeń, wyjaśnienia treści oferty, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz poprawia omyłki  

w ofercie ( w przypadku wystąpienia przesłanek ustawowych), 

6) przygotowuje pisma do Wykonawców dotyczące wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty,  

w przypadkach określonych ustawą, 

7) przeprowadza ocenę ofert, 

8) przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania.  

2. Z postępowania o zamówienie publiczne Sekretarz Komisji sporządza protokół.  

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu i jego akceptacji  

z możliwością wniesienia swoich uwag do protokołu. 

4. Brak akceptacji treści protokołu wymaga pisemnego wyjaśnienia skierowanego do Starosty oraz 

Przewodniczącego Komisji. 

5. Protokół z postępowania o zamówienie publiczne podpisany przez Członków Komisji, Sekretarz przedkłada 

Staroście, a podczas jego nieobecności Wicestaroście, celem zatwierdzenia.    

 

§ 8  

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Komisję obowiązują przepisy ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), oraz 

przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

                     ZATWIERDZAM  

 

                          STAROSTA 

 

                         Piotr Babicki 

 


