Zarządzenie Nr 14a/04
Wójta  Gminy Ostróda
z dnia 3 marca 2004 roku

w sprawie wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych

		Na podstawie  § 17 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie zmienionego Uchwałą Nr X/10/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001r. Nr 59, poz. 961) oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r. - zarządzam co następuje:

		§ 1. 1. Zamówienia publiczne są wykonywane w Urzędzie Gminy na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oraz przepisów aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

		2. Poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy w Ostródzie prowadzą zamówienia publiczne w zakresie spraw określonych dla nich w Regulaminie Organizacyjnym i zakresie czynności.

		3. Zamówienia publiczne prowadzone są w danym roku na podstawie planu przygotowanego przez pracownika odpowiedzialnego za koordynację zadań z zakresu zamówień publicznych na podstawie informacji kierowników referatów i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań budżetowych, przedstawionego Wójtowi najpóźniej do końca roku poprzedzającego rok realizacji zamówień.

		§ 2. Komisje Przetargowe powołane do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pracują w oparciu o Regulamin Pracy, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

		§ 3. Niniejsze Zarządzenie ma zastosowanie w gminnych jednostkach w zakresie spraw wykonywanych przez te jednostki.

		§ 4. 1. Traci moc Zarządzenie Nr 17/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10marca 2003r. w sprawie określenia zasad wykonywania ustawy o zamówieniach publicznych.

		2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy załączników do wymienionego Zarządzenia: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 7

		§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
































Załącznik  do
Zarządzenia Nr 14a/04
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 marca 2004r.

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert 
i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

		1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Komisji" należy przez to rozumieć:

	1.1. komisję przetargową działającą w oparciu o stosowne Zarządzenie Nr14a/04 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 marca 2004r.	

		2. Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania.

		3. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

		4. Przewodniczący komisji:

	4.1. odbiera oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,

	4.2. informuje kierownika jednostki o wystąpieniu okoliczności powodujących wykluczenie członka komisji,

	4.3. wyznacza terminy posiedzeń komisji,

	4.4. prowadzi posiedzenia komisji,

	4.5. rozdziela pomiędzy członków komisji prace podejmowane w trybie roboczym, w tym w początkowej fazie postępowania przydziela określonym członkom komisji zadania związane z przygotowaniem dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia,

	4.6. nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania,

	4.7. informuje kierownika jednostki o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

	4.8. reprezentuje komisję w wystąpieniach zewnętrznych,

	4.9. po zakończeniu prac Komisji, przedkłada kierownikowi jednostki protokół postępowania o zamówienie publiczne do zatwierdzenia wraz ze wzorem umowy do podpisania z wybranym oferentem,

		5. Obowiązkiem sekretarza jest prowadzenie w sposób ciągły protokołu postępowania odzwierciedlającego poszczególne etapy posiedzeń komisji, wypełnianie odpowiednich druków protokołu oraz dbałość o sprawny przebieg postępowania.

		6. Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

		7. Do zadań komisji w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności przygotowanie i przedstawienie kierownikowi jednostki:

	7.1. propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, 

	7.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

	7.3. ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania,

	7.4. wszelkich innych działań i wymaganych dokumentów, w szczególności wniosków kierownika jednostki do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.

		8. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:

	8.1. udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

	8.2. udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

	8.3. prowadzenie negocjacji albo rokowań z dostawcami lub wykonawcami,

	8.4. otwarcie ofert,

	8.5. ocena spełniania warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom,

	8.6. ocena ofert wraz z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej,

	8.7. przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów.

	8.8. sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP wprowadzonych zarządzeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dla zamówień o równowartości powyżej 60 tyś. EURO.

	8.9. Przedstawienie kierownikowi jednostki zamawiającej lub osobie upoważnionej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:

• przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

• uchyla się od podpisania umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

		9. Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

		10. Komisja ma prawo wykluczyć oferenta lub odrzucić ofertę na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

		11. Otwarcie ofert:

		11.1. Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:

	a) skład Komisji Przetargowej.

	b) nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie.

	c) oferty, okazując, iż złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

		11.2. Przewodniczący Komisji zwróci się do oferentów z pytaniem, czy chcą złożyć oświadczenia przed otwarciem ofert. Ewentualne oświadczenia odnotowuje się natychmiast w odpowiednim załączniku.

		11.3. Po otwarciu każdej oferty, Przewodniczący odczyta, a sekretarz odnotuje na wymaganym załączniku, zawarte w ofercie:

	a) nazwę i adres oferenta,

	b) cenę oferty.

	c) termin wykonania zamówienia,

	d) okres gwarancji,

	e) warunki płatności,

	f) liczbę kolejno ponumerowanych stron, na których złożona została oferta.

	11.4. Po otwarciu i odczytaniu wszystkich ofert, członkowie komisji złożą pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.

	11.5. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy lub niezłożenia przez niego takiego oświadczenia, członek komisji podlega niezwłocznemu wyłączeniu z dalszego udziału w pracach komisji.

	11.6. Informację o wyłączeniu członka komisji, przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi jednostki, który w miejsce wyłączonego członka, może powołać nowego członka komisji.

	11.7. Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania 
i podania wyników do publicznej wiadomości.

		12. Ocena złożonych ofert:

	12.1. W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty:

	a) odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych,

	b) nie zawierają oczywistych pomyłek, a w przypadku ich stwierdzenia Komisja odnotuje rodzaj błędu,

	c) Komisja powiadomi oferenta o dokonaniu korekty oczywistych omyłek,

	d) w przypadku uznania przynajmniej jednej z ofert za nieważną z powodu błędów formalnych, Komisja wypełni odpowiedni załącznik,

	e) w oparciu o dane zawarte w odpowiednim załączniku, Komisja dokona oceny spełnienia warunków wymaganych przez oferentów i odnotuje wyniki w odpowiednim załączniku (informacja o spełnieniu warunków wymaganych od oferentów).

	f) członkowie Komisji dokonają oceny złożonych ofert i wyniki wpiszą w odpowiednim załączniku.

	g) wykorzystując wyniki indywidualnej oceny ofert, Komisja sporządzi zbiorcze streszczenie i porównanie złożonych ofert.

	h) w przypadku odrzucenia wszystkich ofert. Komisja zamieści uzasadnienie odrzucenia w wymaganym załączniku.

		13. W przypadku wniesienia protestu, Komisja zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia protestu.

		14. W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych, Komisja odnotuje ich dane na wymaganym druku.

		15. W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, Komisja, spośród pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu, dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

		16. Ogłoszenie o wyborze oferty Komisja sporządzi na odpowiednim druku.

		17. Po podpisaniu Protokołu postępowania przez Komisję i jego zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, Przewodniczący komisji podaje wyniki postępowania zgodnie z zapisami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

		18. W postępowaniach, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO, Komisja Przetargowa zobowiązana jest sporządzić dokumentację podstawowych czynności związanych z przeprowadzonym postępowaniem.




