
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Dyrektora OPS 
Nr 13/2014
z dnia 02 czerwca 2014 r.

REGULAMIN
ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW  

CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Regulam in organizacji, tryb pracy i zakres obow iązków  członków  Komisji przetargow ej 
prow adzącej postępow anie o udzielenie zam ów ienia publicznego, zw any dalej „R egulam inem  
kom isji” określa zasady pow oływ ania i działania Komisji przetargow ej, zwanej dalej „K om isją” 
prow adzącej postępow anie o udzielenie zam ów ienia publicznego oraz zakres obow iązków  
poszczególnych jej członków.

2. Kom isja prow adzi działania, zm ierzające do udzielenia zam ów ienia publicznego, zgodnie z 
ustaw ą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam ów ień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), 
zwanej dalej „U staw ą Pzp”, aktam i w ykonaw czym i do Ustawy Pzp oraz R egulam inem  udzielania 
zam ów ień publicznych przez OPS Dzielnicy Bielany m.st. W arszawy.

3. W skład Komisji wchodzi:
1) w postępow aniach o udzielenie zam ów ienia publicznego o wartości powyżej 30 000 Euro:

a) przew odniczący,
b) sekretarz (w ystępujący jako  osoba obsługująca całość postępow ania o udzielenie 

zam ów ienia publicznego). Sekretarzem  Komisji je s t pracow nik ds. zam ów ień publicznych,
c) 1 - 3  członków ,

2) zam ów ienia z wolnej ręki prow adzone są  co najm niej przez dwie osoby, tj. przez pracow nika 
kom órki organizacyjnej OPS oraz pracow nika ds. zam ów ień publicznych,

3) w przypadku, gdy istnieje uzasadniona potrzeba, w szczególności w przypadku w yłączenia 
członka Komisji z dalszego udziału w postępow aniu o udzielenie zam ów ienia publicznego 
D yrektor OPS lub Zastępca D yrektora OPS posiadający stosow ne pełnom ocnictw o, powoła 
członków  dodatkow ych z listy członków  Komisji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w 
postępow aniu w ym aga wiadom ości specjalnych, D yrektor OPS lub Zastępca D yrektora OPS 
posiadający stosow ne pełnom ocnictw o na wniosek przew odniczącego K om isji, może zasięgnąć 
opinii biegłych. Biegły przedstaw ia opinię na piśm ie, a na żądanie Komisji bierze udział w jej 
pracach z głosem  doradczym  i udziela dodatkow ych w yjaśnień. Osoby te nie b iorą  udziału w 
ocenie ofert. Ich udział zostanie odnotow any w załączniku do protokołu postępow ania. Osoby te 
sk ładają  stosow ne ośw iadczenia z art. 17 ustawy na drukach Z P -1 1.

5. D yrektor OPS lub Zastępca D yrektora OPS posiadający stosow ne pełnom ocnictw o pow ołuje 
zarządzeniem  Kom isję przetargow ą po zatw ierdzeniu SIW Z (stosow nego
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zaproszenia lub ogłoszenia). Powołanie i odw ołanie członka Komisji następuje na podstaw ie 
zarządzenia Dyrektora OPS lub Zastępcy D yrektora OPS posiadającego stosow ne 
pełnom ocnictw o. Zarządzenie upow ażnia przew odniczącego K om isji, w szczególności do 
reprezentow ania Zam aw iającego podczas publicznego otw arcia ofert oraz prow adzenia negocjacji 
z W ykonaw cam i. O dw ołanie członka Komisji w toku postępow ania o udzielenie zam ów ienia 
publicznego może nastąpić w yłącznie w sytuacji:
1) nie w ykonyw ania nałożonych na niego obow iązków  lub obow iązków  w ynikających z 

przepisów  prawa, postanow ień regulam inów ,
2) w yłączenia członka Komisji z dalszego udziału w postępow aniu o udzielenie zam ów ienia 

publicznego,
3) nie złożenia ośw iadczenia z art. 17 ustawy w term inie w yznaczonym  przez przew odniczącego 

Komisji,
4) złożenia ośw iadczenia niezgodnego z prawdą,
5) jeżeli z pow odu innej przeszkody nie może on brać udziału w pracach Komisji. W yłączenia 
przew odniczącego Komisji dokonuje D yrektor OPS lub Zastępca D yrektora OPS posiadający 
stosow ne pełnom ocnictw o. Nowo pow ołany członek Komisji niezw łocznie składa ośw iadczenie z 
art. 17 ustawy.

6. C złonkow ie K om isji (pracow nicy OPS lub komórki organizacyjnej - będący w stosunku pracy z 
Zam aw iającym ) swoje zadania w ykonują nieodpłatnie, w ramach obow iązków  służbow ych na 
zajm ow anych stanow iskach. Przełożony członka Komisji je s t obow iązany um ożliw ić członkowi 
udział w pracach Komisji. Kom isja obraduje na posiedzeniach. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają 
w drodze uzgodnienia.

7. C zynności dokonane sam odzielnie przez członka Komisji po pow zięciu przez niego w iadom ości o 
zaistnieniu okoliczności skutkujących jego  w ykluczeniem  są  nieważne. Czynności K om isji, jeżeli 
zostały dokonane z udziałem  takiego członka, pow tarza się, chyba że postępow anie pow inno zostać 
uniew ażnione. N ie pow tarza się czynności o tw arcia ofert oraz czynności faktycznych nie 
w pływ ających na wynik postępow ania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym 
długotrw ałego urlopu członka Komisji, jego  śm ierci, ponow nego w yboru najkorzystniejszej oferty, 
pow ołana now a Kom isja prowadzi dalej postępow anie o udzielenie zam ów ienia publicznego.

8. Komisja:
1)przygotow uje i udziela w yjaśnień na wnioski zgłaszane przez W ykonawców, dotyczące treści 

S1WZ (stosow nego zaproszenia),
2) prow adzi dialog z w ybranym i W ykonawcam i,
3) prowadzi negocjacje lub dialog z zaproszonym i W ykonaw cam i, w szczególności:

a) przedstaw ia przybyłym  na otw arcie ofert skład osobow y Komisji,
b) negocjuje warunki umowy w spraw ie zam ów ienia publicznego,
c) sporządza protokół z negocjacji z zaproszonym i W ykonawcam i,
d) w uzasadnionym  przypadku pow tarza negocjacje z wybranym i W ykonaw cam i,

4) zaprasza do składania ofert W ykonawców, którzy stawili się na negocjacjach i z którym i zostały 
przeprow adzone negocjacje lub dialog.

5) dokonuje kom isyjnego otw arcia ofert w m iejscu i term inie określonym  w S1WZ ogłoszeniu 
(zaproszeniu do negocjacji),

6) ocenia, czy W ykonawcy spełniają w ym agane w arunki określone w SIW Z (stosownym  
zaproszeniu) oraz w nioskuje do D yrektora OPS lub Zastępcy D yrektora OPS posiadającego 
stosow ne pełnom ocnictw o o w ykluczenie W ykonaw ców  w przypadkach określonych ustawą.
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7) w nioskuje do Dyrektora OPS lub Zastępcy D yrektora OPS posiadającego stosowne 
pełnom ocnictw o o odrzucenie oferty w przypadkach przew idzianych ustawą,

8) w nioskuje do Dyrektora OPS lub Zastępcy D yrektora OPS posiadającego stosow ne 
pełnom ocnictw o o zw rócenie się do W ykonawcy o w yjaśnienie w ątpliw ości dotyczących treści 
złożonej oferty,

9) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
10) przedstaw ia Dyrektorow i OPS lub Zastępcy D yrektora OPS posiadającego stosow ne 

pełnom ocnictw o propozycję w yboru najkorzystniejszej oferty lub uniew ażnienia postępow ania 
w raz ze w skazaniem  podstaw y prawnej oraz okoliczności faktycznych, ew entualnie w niosek o 
uzupełnienie oferty, o sprostow anie oczywistej om yłki lub popraw ienie błędu rachunkow ego,

11) sporządza protokół postępow ania o zam ów ienie publiczne zgodnie z art. 96 ustawy oraz 
opracow uje ogłoszenie o wyniku postępow ania, w skazującego firm ę (nazw ę) i siedzibę 
W ykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę,

12) ogłasza w ynik postępow ania i zaw iadam ia W ykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firm ę) i adres W ykonawcy, którego ofertę wybrano, 
oraz uzasadnienie je j wyboru, W ykonaw cach, których oferty zostały odrzucone, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. W ykonaw cach, którzy zostali w ykluczeni z postępow ania o 
udzielenie zam ów ienia, podając uzasadnienie faktyczne i praw ne oraz przekazuje stosow ną 
inform ację podm iotom  w skazanym  w ustawie,

13) przygotow uje projekt odpow iedzi na odw ołanie oraz uczestniczy w rozpatryw aniu 
ew entualnych środków  praw nych tj., odw ołań i skarg.

9. K ażda oferta (pism o, fax) podlega zarejestrow aniu przez Pracow nika ds. zam ów ień publicznych. 
O ferty, opinie biegłych oraz w szelkie ośw iadczenia i zaw iadom ienia składane przez 
Zam aw iającego oraz W ykonawców stanow ią załączniki do protokołu postępow ania. K om isja w 
trakcie w ykonyw ania swoich obow iązków  korzysta z pom ocy organizacyjnej Działu 
A dm inistracyjno-G ospodarczego.

10. W yboru najkorzystniejszej oferty lub uniew ażnienia postępow ania dokonuje D yrektor OPS lub 
Zastępca D yrektora OPS posiadający stosow ne pełnom ocnictw o, zatw ierdzając propozycję Komisji 
przetargow ej. W przypadku stw ierdzenia niew ażności czynności podjętej z naruszeniem  prawa. 
K om isja pow tarza uniew ażnioną czynność, podjętą  z naruszeniem  praw a z wyjątkiem  otw arcia 
ofert oraz innych czynności faktycznych niew pływ ających na wynik postępow ania. Jeżeli Dyrektor 
OPS lub Zastępca Dyrektora OPS posiadający stosow ne pełnom ocnictw o odm ówi zatw ierdzenia 
propozycji Komisji i unieważni postępow anie o udzielenie zam ów ienia publicznego na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, przygotow anie i przeprow adzenie now ego postępow ania w tej 
samej spraw ie D yrektor OPS lub Zastępca Dyrektora OPS posiadający stosow ne pełnom ocnictw o 
pow ierza Komisji w zm ienionym  składzie.

11. U stalenia Komisji następują w form ie pisem nej. Zakończenie pracy Komisji następuje po 
zatw ierdzeniu przez D yrektora OPS lub Zastępcę D yrektora OPS posiadającego stosowne 
pełnom ocnictw o protokołu postępow ania o zam ów ienie oraz podpisaniu przez strony stosownej 
um owy lub uniew ażnieniu przez D yrektora OPS postępow ania lub Zastępcę D yrektora OPS 
posiadającego stosow ne pełnom ocnictw o.

12. Przew odniczący Komisji w szczególności:
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1) je s t odpow iedzialny za przeprow adzenie postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego w 
zakresie określonym  w niniejszym  R egulam inie,

2) zw ołuje posiedzenia Komisji, ustala porządek prac oraz prowadzi je j prace,
3) nadzoruje opracow yw anie i przygotow anie przez sekretarza Komisji dokum entacji dotyczącej 

prow adzonego postępow ania oraz spraw dza jej kom pletność,
4) reprezentuje Zam aw iającego podczas publicznego otw arcia:

a) otw iera posiedzenie,
b) przedstaw ia przybyłym  na otw arcie ofert skład osobow y Komisji oraz osoby zaproszone 

(biegli, obserw ator), podając m.in. ich funkcję w Komisji,
c) podaje kwotę, ja k ą  Zam aw iający przeznaczył na sfinansow anie zam ów ienia,
d) w negocjacjach z ogłoszeniem  lub bez ogłoszenia albo z jednym  W ykonaw cą spraw dza, czy 

reprezentanci W ykonawców są  upow ażnieni do w ystępow ania w im ieniu podm iotów  
składających oferty,

e) dokonuje o tw arcia złożonych ofert tzn. przedstaw ia przedm iot zam ów ienia, odczytuje imię i 
nazw isko, nazwę (firm ę) oraz adres (siedzibę) W ykonawcy, którego oferta je s t o tw ierana oraz 
zaproponow ane ceny, a także term in w ykonania zam ów ienia publicznego, okres gw arancji, 
w arunki płatności zaw arte w ofercie, jeżeli były wym agane,

f) num eruje otw ierane oferty,
g) nadzoruje niezw łoczne odnotow anie odczytyw anych inform acji przez sekretarza Komisji w 

protokole postępow ania o zam ów ienie publiczne, z zachow aniem  przyjętej num eracji ofert.
h) udziela głosu przedstaw icielom  W ykonaw ców , obecnym  na otw arciu ofert w zakresie 

składanych w yjaśnień i ew entualnych ośw iadczeń,
i) zam yka część jaw n ą  postępowania.

5) przyjm uje od członków  Komisji ośw iadczenia, iż nie podlegają w ykluczeniu z postępow ania o 
zam ów ienie publiczne na podstaw ie art. 17 ustawy oraz inform uje D yrektora OPS lub Zastępcę 
D yrektora OPS posiadającego stosow ne pełnom ocnictw o o konieczności w yłączenia członka 
Komisji,

6) nadzoruje pracę Komisji w zakresie badania ofert pod względem  ich ważności poprzez ustalenie 
czy:
a) oferta została złożona w term inie,
b) została zachow ana praw idłow a form a oferty,
c) w płacono wadium  w term inie i na warunkach określonych w SIW Z lub stosownym  

zaproszeniu do składania ofert,
d) oferta została podpisana przez upełnom ocnionego przedstaw iciela W ykonawcy.

7) kontroluje pracę Komisji podczas badania, czy W ykonawcy nie podlegają w ykluczeniu lub 
oferty odrzuceniu zgodnie z ustawą,

8) przew odniczy negocjacjom  z W ykonawcam i na tem at w arunków  realizacji dostaw , św iadczenia 
usług, w ykonyw ania robót budow lanych (w przypadkach, gdy zam ów ienie udzielane jest w 
trybie: negocjacji z ogłoszeniem  lub bez ogłoszenia, zam ów ienia z wolnej ręki),

9) prowadzi d ialog z w ybranym i W ykonawcam i,
10) w nioskuje do D yrektora OPS lub Zastępcy D yrektora OPS posiadającego stosow ne 

pełnom ocnictw o o zasięgniecie opinii biegłych, w skazując przedm iot i zakres opiniow ania oraz 
uzasadnienie konieczności skorzystania z w iadom ości specjalnych,

11) w spółuczestniczy w wyborze oferty,
12) przedkłada Dyrektorow i OPS lub Zastępcy D yrektora OPS posiadającego stosow ne 

pełnom ocnictw o do zatw ierdzenia protokół postępow ania o zam ów ienie publiczne,
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13) inform uje G łów nego Księgowego o obow iązku przyjm ow ania i zw rotu wadium  oraz 
zabezpieczenia należytego w ykonania umowy,

14) przekazuje odw ołanie na czynności podjęte przez Zam aw iającego, złożony przez 
W ykonawców, w raz ze stanow iskiem  Komisji, do rozpatrzenia Dyrektorow i OPS lub Zastępcy 
D yrektora OPS posiadającego stosow ne pełnom ocnictw o,

15) przekazuje niezw łocznie po zakończeniu postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego do 
Działu A dm inistracyjnego dokum entację z przeprow adzonego postępow ania w celu ich 
przechow yw ania przez okres co najmniej 4 lat od zakończenia postępow ania w sposób 
gw arantujący nienaruszalność ofert,

16) zleca członkom  Komisji w ykonanie innych zadań zw iązanych z prow adzonym  postępow aniem  
o udzielenie zam ów ienia publicznego, niezbędnych do praw idłow ej pracy Komisji,

17) inform uje na bieżąco Dyrektora OPS lub Zastępcę Dyrektora OPS posiadającego stosow ne 
pełnom ocnictw o o przebiegu prac Kom isji, w tym problem ach zw iązanych z pracam i Komisji w 
toku postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego.

13. Sekretarz K om isji w szczególności:

1) prowadzi obsługę organizacyjno-biurow ą Komisji,
2) przygotow uje dokum entację dotyczącą prow adzonego postępow ania o zam ów ienie publiczne,
3) sporządza protokół postępow ania o zam ów ienie publiczne, w szczególności odnotow uje imię i 

nazw isko, nazwę (firm ę) oraz adres (siedzibę) W ykonawcy, którego oferta jest otw ierana oraz 
zaproponow ane ceny, a także term in w ykonania zam ów ienia publicznego, okres gw arancji, 
w arunki płatności zaw arte w ofercie,

4) zam ieszcza ogłoszenia o rozpoczęciu i rozstrzygnięciu postępow ań o udzielenie zam ów ienia 
publicznego w szczętych przez Zam aw iającego oraz o zaw arciu um owy, podając inform acje 
w ym agane przepisam i ustawy na tablicy ogłoszeń w m iejscu publicznie dostępnym  oraz 
przekazuje stosow ne inform acje do zam ieszczenia w Biuletynie Zam ów ień Publicznych 
udostępnionym  na stronach portalu internetow ego UZP i na stronie internetow ej lub w 
Dzienniku Urzędow ym  Unii Europejskiej, a także zam ieszcza SIW Z, jeżeli Zam aw iający 
udostępnia ją  na stronie internetowej wraz z treśc ią  w niosków  i w yjaśnieniam i, jej m odyfikacje, 
inform ację o przedłużeniu term inu składania ofert, kopię w niesionego odw ołania dotyczącego 
treści ogłoszenia lub postanow ień SIW Z, na stronie internetow ej, na której jest udostępniana 
SIW Z oraz przekazuje stosowne zaw iadom ienia W ykonawcom ,

5) w ydaje SIW Z, stosow ne zaproszenie,
6) odpow iada za organizację kontaktów  z W ykonaw cam i,
7) czuw a nad praw idłow ą realizacją  zasady jaw ności postępow ania, a zw łaszcza udostępnianiem  

protokołu w raz z całą  dokum entacją zainteresow anym  osobom,
8) um ożliw ia uczestnikom  postępow ania dostęp do protokołu postępow ania w zakresie nie 

naruszającym  tajem nicy handlow ej, w ażnego interesu państw a, w ażnego interesu handlow ego 
stron oraz zasady uczciwej konkurencji

9) w ykonuje inne zadania, zlecone przez przew odniczącego Komisji, w ynikające z prowadzonej 
procedury.

14. Członkow ie Komisji w szczególności:

1) m ają  prawo i obow iązek uczestnictw a we w szystkich pracach Kom isji.
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2) rzetelnie i obiektyw nie wykonuje pow ierzone im czynności, kierując się w yłącznie przepisam i 
prawa, posiadaną w iedzą i dośw iadczeniem ,

3) zapoznają się w nikliw ie ze sprawam i będącym i przedm iotem  prac Kom isji,
4) m ają  praw o w glądu we w szystkie dokum enty zw iązane z p racą Komisji,
5) doskonalą znajom ość przepisów  o zam ów ieniach publicznych, w szczególności na bieżąco 

zaznajam iają się ze zm ianam i,
6) niezw łocznie po zapoznaniu się z ośw iadczeniam i lub dokum entam i złożonym i przez

W ykonaw ców  w celu potw ierdzenia spełnienia staw ianych im w arunków  sk ładają  pisem ne
ośw iadczenia o braku lub istnieniu okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy,

7) oceniają indyw idualnie złożone oferty w yłącznie na podstaw ie kryteriów  oceny ofert,
określonych w SIW Z (stosownym  zaproszeniu) w celu w yboru najkorzystniejszej oferty,

8) sporządzają pisem ne uzasadnienie indyw idualnej oceny ofert, chyba że zostało sporządzone 
zbiorcze zestaw ienie oceny ofert,

9) na równych praw ach trak tu ją  w szystkie podm ioty ubiegające się o zam ów ienie publiczne,
10) zachow ują tajem nicę na tem at okoliczności ujaw nionych w toku postępow ania,
11) w trakcie pracy Komisji są  nieusuw alni i niezaw iśli,
12) w ykonują inne zadania, zlecone przez przew odniczącego Kom isji, w ynikające z przyjętej 

procedury postępowania.

15. Zasady odpow iedzialności członków  Komisji:

1) naruszenie zasad, form i trybu postępow ania przy udzielaniu zam ów ień publicznych jest
traktow ane jako  naruszenie dyscypliny finansów  publicznych zgodnie z przepisam i ustawy z 
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpow iedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych, a 
osoby w inne naruszenia dyscypliny finansów  publicznych ponoszą odpow iedzialność, także w 
przypadku winy nieum yślnej,

2) w przypadku uniew ażnienia postępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego na podstaw ie 
art. 93 ust. 1 pkt 7 lub ust. 4 ustawy pracow nik, który nie dopełnił obow iązku zam ieszczenia w 
Biuletynie Zam ów ień Publicznych ogłoszenia o w szczęciu postępow ania lub udzieleniu 
zam ów ienia i tym samym w yrządził Zam aw iającem u szkodę, ponosi odpow iedzialność 
m aterialną w edług zasad określonych w przepisach Działu Piątego Rozdziału 1 Kodeksu pracy 
do w ysokości trzym iesięcznego w ynagrodzenia przysługującego pracow nikow i w dniu 
w yrządzenia szkody z winy nieum yślnej, a w pełnej wysokości za w inę umyślną,

3) naruszenie praw a w zw iązku z udzieleniem  zam ów ień publicznych może spow odow ać 
odpow iedzialność karną i odpow iedzialność karną za przestępstw o skarbow e lub 
odpow iedzialność za w ykroczenie skarbow e zgodnie z obow iązującym i przepisam i,

4) osoby naruszające zasady określone w niniejszym  regulam inie podlegają ponadto 
odpow iedzialności porządkow ej i dyscyplinarnej.

16. Posługiw anie się niniejszym  regulam inem  nie zw alnia z odpow iedzialności 
za prow adzenie postępow ania zgodnie z przepisam i prawa.
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