Załącznik
do Zarządzenia Nr 98.2021
Dyrektora MOPS
z dnia 20.10.2021 r.
Regulamin pracy Komisji Przetargowej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej
w formie zarządzenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
zwanego dalej „Dyrektorem” lub „Kierownikiem zamawiającego”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U.2021 poz. 1129, z poźn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
§ 2.
Powołanie, skład oraz zakres prac Komisji Przetargowej
Obowiązek powołania Komisji zachodzi w zamówieniach, których wartość jest równa lub większa
niż progi unijne. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, Komisja może
być powołana na podstawie decyzji Dyrektora.
Komisja składa się z czterech osób wyznaczonych przez Dyrektora na czas nieokreślony, w tym:
Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz Członka Komisji znającego przepisy ustawy
Pzp.
Dyrektor każdorazowo może poszerzyć skład Komisji o pracowników komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia, jeżeli wymaga tego specyfika
postępowania lub charakter zamówienia.
Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu, głosowania lub na podstawie sumy
indywidualnych ocen członków Komisji.
Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej trzech jej członków.
Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może zostać podjęta ze względu na równą liczbę głosów,
rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
Członkowie Komisji rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie wykonują powierzone im czynności,
kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
Członkowie Komisji obowiązkowo uczestniczą we wszystkich pracach Komisji.
Członkowie Komisji składają oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia
okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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.
Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp,
składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przygotowaniem
lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.
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.
Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
Zakres pracy Komisji obejmuje:
1) ocenę spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
2) przesyłanie do wykonawców wezwań, zawiadomień i innych dokumentów;
3) badanie i ocenę ofert oraz sporządzenie protokołu postępowania wraz z załącznikami;
4) dokonywanie czynności nowych lub powtórzonych w wyniku rozstrzygnięcia środków
ochrony prawnej albo zaleceń pokontrolnych bądź w wyniku konieczności dokonania wyboru
nowego wykonawcy, gdy ten, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe
dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
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15. Dyrektor może powierzyć Komisji dokonanie czynności innych, niż określone w ust. 14,
w tym także czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Dokumenty przygotowane przez Komisję zatwierdza Dyrektor lub pracownik zamawiającego
upoważniony przez Dyrektora do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika
zamawiającego, wynikających z ustawy Pzp.

1.
2.

§ 3.
Prawa i obowiązki członków Komisji Przetargowej
Członkowie Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów zawiązanych z pracą
Komisji, w tym ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców i opinii biegłych.
Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:
1) uczestnictwo w posiedzeniach i pracach Komisji;
2) rzetelne, bezstronne, obiektywne, terminowe wykonywanie czynności zgodnie z przepisami
prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, a także interesem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie;
3) nieujawnianie żadnych informacji związanych z pracami Komisji, w tym w szczególności
dotyczących przebiegu badania, oceny i porównania złożonych wniosków i ofert, a także
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez wykonawcę
w ofercie;
4) składanie oświadczeń zgodnie z przepisem art. 56 ustawy Pzp;
5) informowanie
Przewodniczącego
Komisji
Przetargowej
o
okolicznościach
uniemożliwiających udział w pracach Komisji;
6) wykonywanie poleceń Przewodniczącego Komisji dotyczących pracy Komisji.

§ 4.
Sekretarz Komisji
Do obowiązków Sekretarza Komisji należy w szczególności:
1) zamieszczanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz ogłoszeń, których upublicznienie jest
obowiązkiem określonym w ustawie Pzp;
2) sprawdzanie wniesienia przez wykonawcę wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, a także przygotowywanie pism do wykonawców dotyczących przedłużenia terminu
związania ofertą i przedłużenia okresu ważności wadium;
3) zawiadamianie pozostałych członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia;
4) udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych z prowadzonym
postępowaniem;
5) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
6) dokumentowanie czynności Komisji, w tym sporządzenie na bieżąco protokołu postępowania
wraz z załącznikami;
7) przygotowanie projektu pism do wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści złożonych ofert
lub oświadczeń, dokumentów, złożenie ofert dodatkowych;
8) poprawianie w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych;
9) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą;
10) odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert
oraz wszelkich innych dokumentów w trakcie prowadzonego postępowania;
11) występowanie do wykonawców z pismami o przedłużenie terminu związania ofertą, przedłużenie
okresu ważności wadium, a także w zakresie zatrzymania wadium – w przypadkach określonych
ustawą Pzp;
12) w przypadkach wskazanych w art. 98 ust. 1 i ust. 2, niezwłoczne przekazywanie do Sekcji
Finansowej informacji o konieczności zwrotu wykonawcy wadium wniesionego w pieniądzu
wraz z informacją o końcowym terminie do zwrotu;
13) przygotowywanie projektów pism w przedmiocie złożenia gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium;
14) występowanie do wykonawców z pismami o wyrażenie pisemnej zgody na wybór oferty
w przypadkach, o których mowa w art. 252 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp;
15) wezwanie wykonawców do złożenia dokumentów zgodnie z 107 ust. 2 i art. 128 ust. 1 ustawy
Pzp;
16) przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:
a) udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym,
b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowanie wyjaśniające lub kontrolne,
c) zapewnienia jej archiwizacji zgodnie z ustawą Pzp.
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§ 5.
Zadania i obowiązki Przewodniczącego Komisji
Poza obowiązkami właściwymi dla członków Komisji Przetargowej, Przewodniczący Komisji jest
odpowiedzialny w szczególności za:
1) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji umożliwiających wypełnianie przez członków
Komisji innych obowiązków służbowych oraz uwzględniających terminy wynikające
z przepisów ustawy Pzp;
2) prowadzenie posiedzeń Komisji, w tym posiedzenia w sprawie otwarcia ofert;
3) nadzór nad sprawnym przebiegiem postępowania, w tym terminowym przedkładaniem
odpowiednich dokumentów Dyrektorowi, wykonawcom i innym właściwym podmiotom;
4) odebranie od członków Komisji oraz innych osób wykonujących czynności związane
z postępowaniem, pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 56 ust. 1 i ust. 3
ustawy Pzp oraz złożenie takiego oświadczenia w odniesieniu do własnej osoby, uprzednio
informując osobę składającą oświadczenie o znaczeniu treści oświadczenia
oraz uprzedzając o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
5) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Dyrektora o wyłączenie członka Komisji,
z dalszych prac Komisji Przetargowej, w przypadku:
a) złożenia przez niego oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56
ust. 1 lub ust. 3 ustawy Pzp,
b) odmowy złożenia oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia w okolicznościach,
o których mowa w art. 56 ust. 1 lub ust. 3 ustawy Pzp,
c) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 56 ust. 1 lub ust. 3 ustawy Pzp,
d) innych uzasadnionych przyczyn, w tym rażących zaniedbań obowiązków członka
Komisji oraz w przypadku długotrwałej nieobecności,
6) informowanie Dyrektora o problemach związanych z pracami Komisji, w tym o środkach
odwoławczych wniesionych przez wykonawców;
7) koordynację czynności wyjaśniania przez Komisję treści specyfikacji oraz dokonywania
zmian treści specyfikacji;
8) przedkładanie Dyrektorowi projektów pism, w szczególności w sprawie odrzucenia oferty,
wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania oraz projektu odpowiedzi
na odwołanie;
9) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o powołanie biegłego;
10) przedstawianie Dyrektorowi propozycji w zakresie zatrzymania wadium – w przypadkach
określonych ustawą Pzp;
11) wnioskowanie o wydanie opinii prawnej przez radcę prawnego w przypadku wątpliwości
dotyczących interpretacji przepisów prawa;
12) podział prac przydzielanych członkom Komisji.
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji, czynności zastrzeżone dla Przewodniczącego
Komisji wykonuje Sekretarz Komisji lub osoba wskazana przez Dyrektora.
§ 6.
Biegli
Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem
postępowania wymaga wiedzy specjalistycznej, Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek
Przewodniczącego Komisji Przetargowej może powołać biegłego.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie przedmiotu opinii biegłego,
termin jej sporządzenia oraz szacowane koszty wynagrodzenia biegłego, a także - o ile jest
to możliwe - wskazanie kandydatury biegłego.
Biegły przedstawia opinię na piśmie Dyrektorowi, który niezwłocznie przekazuje
ją Przewodniczącemu Komisji. Biegły może także brać udział w pracach Komisji z głosem
doradczym oraz udzielać dodatkowych wyjaśnień członkom Komisji.
Biegli składają oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności,
o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp,
pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Na żądanie biegłego, Komisja udostępnia mu wszelkie informacje i dokumenty niezbędne
do wykonania czynności, do której został powołany.
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§ 7.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, opracowany
na obowiązujących wzorach, sporządza Sekretarz Komisji, a podpisują wszyscy obecni
członkowie Komisji.
Brak podpisu któregokolwiek z członków Komisji biorących udział w posiedzeniu Komisji powinien
zostać wyjaśniony i odnotowany w protokole postępowania. Jeżeli powodem braku podpisu
są zastrzeżenia co do zgodności z przepisami ustawy, do protokołu załącza się również pisemne
zastrzeżenia członka Komisji.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z niezbędnymi załącznikami
podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora.
§ 8.
Zakończenie prac Komisji
Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z udzieleniem danego zamówienia
publicznego Sekretarz Komisji przekazuje Dyrektorowi do zatwierdzenia pisemny protokół
postępowania o udzielenie zamówienia.
Komisja Przetargowa, kończy prace związane z udzieleniem danego zamówienia z dniem
podpisania umowy w sprawie zamówienia z wybranym wykonawcą albo unieważnienia
postępowania.
W przypadku niepodpisania umowy z wybranym wykonawcą, Komisja przedłuża swoją pracę
o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
Komisja podejmuje prace w niezmienionym składzie, w celu wykonania wyroku po rozpatrzeniu
skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej
kończącego postępowanie odwoławcze.
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
(-) Małgorzata Mruszczyk
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