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ZarzqdzenieNr 653/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: organizacji, skladu, trybu ptacy oruz zakresu obowiqzk6w czlonk6w
Komisji Przetargowej powolanej dla przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zam6wienia w celu wyboru wykonawcy na realizacjq zam6wienia
pn.: ,,Kompleksowe ubezpieczenia majqtkowe wraz z odpowiedzialnoSciq cywilnq,
ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie czlonk6w ochotniczych stra2y
poZamych dla Gminy iMiasta Czervvionka-Leszczyny na lata 2018/2019".

Na podstawie art. 19 ust.2i3,art.20 ust. 1,2i3oraz art.21 ust. 1,2 i3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiei publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 1579 z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastqp uje :

sl
Powolujq Komisjq Przetargowq w skladzie:

1) Kazimiera Gorzawska - przewodniczqca Komisji Pzetargowej,
2) Bo2ena Fuks - zastQpca pzewodniczqcej Komisji P rzeta rgowej,
3) Danuta Spadek-Antos - sekretaz Komisji Pzetargowej,
4) Katarzyna Dulias - czlonek Komisji P zeta rgowej,
5) Bo2ena Sarlej-Kania - czlonek Komisji Pzetargowej,

dla przeprowadzenia postqpowania o udzielnie zamowienia w celu wyboru wykonawcy
na realizacjg zam6wienia pn.'. ,,Kompleksowe ubezpieczenia majqtkowe wraz
z odpowiedzialno!;ciq cywilnq, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie
czlonk6w ochotniczych straiy po2amych dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2018/2019".

s2

Komisja Przetargowa, tozpoczyna dzialalno6c z dniem wszczqcia przedmiotowego
postqpowania, wykonujqc powierzone jej czynno5ci rzetelnie, obiektywnie
i bezstronnie, kierujqc sig wylqcznie przepisami prawa, wiedzq i do6wiadczeniem,
uwzglqdniajqc ewentualne opinie biegtych.

s3

Zobowiqzujq Komisjq do wykonania wszelkich czynnoSci przewidzianych przepisami
ustawy Pzp, zwiqzanych z przeprowadzeniem postqpowania, a w szczeg6lnoSci do:

1) przygotowania i przedstawienia Burmistrzowi propozycji ewentualnych
wyjaSniei tre6ci Specyf ikacj i lstotnych Warunk6w Zam6wienia,

2) przygotowania i przedstawienia Burmistrzowi propozycji ewentualnej zmiany
ogloszenia o zam6wieniu oraz ewentualnej zmiany tre6ci Specyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia,

3) publicznego otwarcia ofert,



4)
5)

badania i oceny zlozonych ofert,
przeprowadzenia oceny spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, okre6lonych
w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta
zostala najwyZej oceniona,
przygotowania i przedstawienia Burmistrzowi, w szczeg6lno5ci propozycji
wszelkich pism i wezwari do wykonawc6w zwiqzanych z czynno6ciami,
o kt6rych mowa w pkt 4 i 5,
przygotowania i przedstawienia Burmistrzowi, w szczeg6lno6ci propozycji
wykluczenia wykonawc6w, odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej
oferty lub uniewa2nienia postepowania,

b)

7)

8)przygotowania i przedstawienia Burmistrzowi propozycji ewentualnej
odpowiedzi na informacjq wykonawcy o niezgodnej z ustawq Pzp czynno6ci
Zamawiajqcego,

9) przygotowania innych dokumentdw oraz wykonywania innych czynno6ci
przewidzianych przepisami ustawy Pzp, zwiqzanych z przeprowadzeniem
postgpowania oraz z zastosowaniem Srodk6w ochrony prawnej.

s4

Ustalam nastqpujqcy zakres obowiqzk6w poszczeg6lnych czlonk6w Komisji:

1. Pani Kazimiera Gorzawska - przewodniczqca Komisii:
1) kieruje i organizuje pracg Komisji,
2) vryznacza terminy posiedzei Komisji,
3) informuje wykonawc6w o kwocie jakq Zamawiajqcy zamierza pzeznaczyt na

sfinansowanie zamowienia,
4) otwiera oferty, odczytuje tre5i ofert podajqc nazwq (firmq) Wykonawcy

oraz jego adres lub siedzibq, informacje dotyczqce ceny, terminu
wykonania zam6wienia oraz inne dane wynikajqce z ustawy Pzp,

5) uprzedza czlonk6w o odpowiedzialnoSci karnej za zloZenie falszywego
oSwiadczenia,

6) odbiera od czlonk6w Komisji, Burmistrza oraz ewentualnie innych os6b

wykonujqcych czynnoSci w postgpowaniu oSwiadczenia o zaistnieniu lub braku
istnienia ustawowych okolicznoSci stanowiqcych podstawq do wylqczenia

z postqpowania na podstawie atl. 17 ustawy Pzp, po uprzednim pouczeniu

o odpowiedzialno6ci karnej za zloirenie falszywego o6wiadczenia'
7) powiadamia Burmistrza o niezlo2eniu o6wiadczenia, zlo2eniu

oSwiadczenia o podleganiu wylqczeniu z postqpowania albo podejzeniu
zlozenia oSwiadczenia niezgodnego z prawdq przez czlonka Komisji,

8) wystqpuje do Burmistrza, na wniosek Komisji, o powolanie bieglych,
9) wystgpuje do Burmistrza, w imieniu Komisji we wszystkich sprawach

zwiqzanych z prowadzeniem niniejszego postqpowania,
10)przekazuje (przedstawia) na bie2qco Burmistrzowi do zatwierdzenia

lub podpisania wszelkie dokumenty przygotowywane pzez Komisjq, zgodnie
z ustawa Pzp oraz niniejszym Zazqdzeniem,

1 1)przedklada (przedstawia) Burmistrzowi, w celu zatwierdzenia, wyniki
postqpowania wraz z ogloszeniem o wyborze najkorzystn iejszej oferty lub

ogloszeniem o uniewaznieniu postqpowania otaz odpowiednio
zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty albo zawiadomieniem
o uniewaznieniu postqpowania, a takze inne dokumenty przewidziane



przepisami ustawy Pzp oraz niniejszym Zarzqdzeniem,
12)wykonuje zadania okreSlone w g 5 niniejszego Zarzqdzenia;

2. Pani Boiena Fuks - zastqpca przewodniczqcej Komisji:
1) sprawdza prawidlowoSd zamieszczenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych

ogloszenia o zam6wieniu oraz ewentualnego ogloszenia o zmianie
ogloszenia,
sprawdza prawidlowoS6 zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajqcego wszelkich dokument6w wymaganych przepisami Prawa
zam6wiefi publicznych a w szczeg6lnoSci ogloszenia o zam6wieniu,
Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia wtaz z zalqcznikami,
ewentualnych wyja6niei tre6ci SIWZ, ewentualnej zmiany ogloszenia
o zamowieniu, ewentualnej zamiany tre6ci SIWZ, informacji z otwarcia ofert
oraz ogloszenia o wyborze oferty,
sprawdza prawidlowo56 zamieszczenia na tablicy ogloszei w siedzibie
Zamawiajqcego wszelkich dokument6w wymaganych pzepisami Prawa
zam6wieh publicznych, a w szczeg6lno5ci ogloszenia o zam6wieniu,
ewentualnej zmiany ogloszenia o zam6wieniu oraz ogloszenia o wyborze
oferty,
dokonuje badania i oceny zlo2onych ofert,
dokonuje oceny przeslanek braku podstaw do wykluczenia
z postepowania o udzielenie zam6wienia, okre6lonych w Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia, wykonawcy, kt6rego oferta zostala
najwy2ej oceniona, w tym przeslanki, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp na podstawie oSwiadczenia o przynale2no6ci lub braku
przynale2noSci do grupy kapitalowej,
koordynuje prawidlowe przeprowadzenie przedmiotowego postqpowania,
wykonuje obowiqzki Przewodniczqcej Komisji Przetargowej w przypadku jej
nieobecnoSci,

B) wykonuje obowiqzki czlonka Komisji Przetargowej - Pani Katarzyny Dulias
w przypadku jej nieobecnoSci,

9) wykonuje zadania okre5lone w $ 5 niniejszego Zarzqdzenia;

3. Pani Danuta Spadek-Antos - sekretarz Komisji:
1) na bie2qco prowadzi protok6l postepowania, sprawuje pieczq nad

ofertami otaz wszelkimi innymi dokumentami zwiqzanymi
z przeprowadzeniem postqpowania o udzielenie niniejszego zam6wienia
publicznego w trakcie jego trwania,

2)przygotowuje propozycjq ewentualnych wyja5niei treSci Specyfikacji
lstotnych Warunkow Zamowienia wraz z czlonkiem Komisji - Paniq Bo2enq
Sarlej-Kania,

3) przygotowuje propozycjq ewentualnej zmiany ogloszenia o zam6wieniu oraz
ewentualnej zmiany tre5ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia
wraz z czlonkiem Komisji - Paniq Bo2enq Sarlej-Kania,

4) dokonuje badania ioceny zlo2onych ofert,
5) dokonuje oceny przeslanek braku podstaw do wykluczenia

z postqpowania o udzielenie zam6wienia, okre6lonych w Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia, wykonawcy, kt6rego oferta zostala
najwy2ej oceniona, w tym przeslanki, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustavvy Pzp na podstawie oSwiadczenia o przynaleZno6ci lub braku
przynale2noSci do grupy kapitalowej,

2)

5)

4)
5)

6)
7)



6) dokonuje oceny spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu okre6lonego
w punkcie Vll Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia przez
wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona,

7) dokonuje oceny dokumentu, okreSlonego w punkcie Vlll litera A Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zlo2onego przez wykonawcQ, kt6rego
oferta zostala najwy2ej oceniona, potwierdzajqcego spelnianie warunku
udzialu w postqpowaniu,

8) przygotowuje propozycjq wszelkich pism i wezwah do wykonawcow
zwiqzanych z czynno5ciami, o kt6rych mowa w pkt 4, 5, 6 i 7,

9) przygotowuje propozycjq wykluczenia wykonawc6w, odrzucenia ofert oraz
wyboru najkorzystn iejszej oferty lub un iewa2n ienia postgpowan ia,

10) przygotowuje propozycjq ewentualnej odpowiedzi na informacje
wykonawcy o niezgodnej z ustawq Pzp czynnoSci Zamawiajqcego,

1 1 ) przygotowuje propozycjg innych dokumentow przewidzianych przepisami
ustawy Pzp, zwiqzanych z przeprowadzeniem postqpowania oraz
z zastosowaniem Srodk6w ochrony prawnej,

12) pzekazuje na bieZqco wykonawcom biorqcym udzial w postqpowaniu
zatwierdzone pzez Burmistrza wszelkie odpowiedzi, wezwania,
zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty przygotowane przez
Komisjq zgodnie z ustawq Pzp, Specyfikacjq lstotnych Warunk6w
Zam6wienia oraz n iniejszym Zarzqdzeniem,

13) prowadzi obsluge kancelaryjnq Komisji Przetargowej,
14) odpowiada za prawidlowe sporzadzenie, prowadzenie i przechowywanie

dokumentacji przedmiotowego postepowania w trakcie przeprowadzania
przedmiotowego postqpowania,

1 5) wykonuje zadania okre5lone w $ 5 niniejszego Zatzqdzenia,

Pani Katarzyna Dulias - czlonek Komisji:
1) zamieszcza w Biuletynie Zam6wieh Publicznych ogloszenie o zam6wieniu

oraz ewentualne ogloszenie o zmianie ogloszenia,
2) zamieszcza na stronie internetowej Zamawiajqcego wszelkie dokumenty

wymagane przepisami ustawy Pzp, a w szczeg6lnoSci ogloszenie
o zam6wieniu, Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia wraz
z zalqcznikami, ewentualne wyjaSnienia treSci SIWZ, ewentualnq zmianq
ogloszenia o zam6wieniu, ewentualnq zamianq treSci SIWZ, informacje
z otwarcia ofert oraz ogloszenie o wyborze oferty,

3) zamieszcza na tablicy ogloszei w siedzibie Zamawiajqcego wszelkie
dokumenty wymagane przepisami Prawa zam6wien publicznych
a w szczeg6lno5ci ogloszenie o zam6wieniu,

4) dokonuje badania i oceny zlo2onych ofert,
5) dokonuje oceny przeslanek braku podstaw do wykluczenia

z postqpowania o udzielenie zam6wienia, okre6lonych w Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia, wykonawcy, kt6rego oferta zostala
najwy2ej oceniona, w tym przeslanki, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp na podstawie oSwiadczenia o przynaleznoSci lub braku
przynale2noSci do grupy kapitalowej,

6) wykonuje zadania okreSlone w $ 5 niniejszego Zarzqdzenia;

Pani Boiena Sarlej-Kania - czlonek Komisji:
1) przygotowuje propozycjq ewentualnych wyja5niefi tre5ci Specyfikacji

lstotnych Warunk6w Zam6wienia wraz z sekretarzem Komisji,

5.



przygotowuje propozycjg ewentualnej zmiany ogloszenia o zam6wieniu
otaz ewentualnej zmiany tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia wraz z Sekretarzem Komisji,
dokonuje badania i oceny zlozonych ofert,
dokonuje oceny przeslanek braku podstaw do wykluczenia
z postqpowania o udzielenie zam6wienia, okre6lonych w Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia, wykonawcy, kt6rego oferta zostala
najwy2ej oceniona, w tym przeslanki, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp na podstawie oSwiadczenia o przynale2noSci lub braku
przynaleznoSci do grupy kapitalowej,
dokonuje oceny spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu okre6lonego
w punkcie Vll Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia przez
Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona,
dokonuje oceny dokumentu, okreSlonego w punkcie Vlll litera A Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zlo2onego przez wykonawcg, kt6rego
oferta zostala najwy2ej oceniona, potwierdzajqcego spelnianie warunku
udzialu w postqpowaniu,

7) wykonuje obowiqzki sekretarza Komisji w przypadku jego
nieobecnoSci,

8) wykonuje zadania okre6lone w $ 5 niniejszego Zarzqdzenia.

s5

'l . Poza szczeg6lowym zakresem obowiqzk6w okreSlonych dla ka2dego z czlonk6w
Komisji w $ 4 niniejszego Zarzqdzenia, do wsp6lnych obowiqzk6w czlonk6w
Komisji nale2y w szczeg6lno6ci:
1) branie czynnego udzialu we wszystkich zebraniach i pracach Komisji,
2) zetelne, staranne i bezstronne wykonywanie powierzonych obowiqzkow,
3) zlo2enie o6wiadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych

okoliczno6ci uniemozliwiajqcych wystgpowanie w imieniu Zamawiajqcego
lub tez wykonywanie czynnoici zwiqzanych z postepowaniem
o zam6wienie publiczne, skladanych na podstawie ustawy Pzp,

4) w przypadku zlo2enia oSwiadczenia o zaistnieniu okolicznoSci, o kt6rych
mowa w pkt 3, niezwloczne powiadomienie o tym fakcie
pzewodniczqcej Komisji,

5) informowanie przewodniczqcej Komisji o problemach zwiqzanych
z pracami Komisji w toku postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego,

6) weryfikacja i akceptacja propozycji wszystkich dokumentow, w tym
wszelkich pism i wezwari do wykonawc6w przygotowanych przez
poszczeg6lnych czlonk6w Komisji, w tym sekretarza Komisji
a przedkladanych przez przewodniczqcq Komisji Burmistrzowi w celu ich
zatwierdzenia,

7) wykonywanie innych zadafi powierzonych pzez przewodniczqcq
Komisji oraz wynikajqcych z ustawy Pzp lub niniejszego Zarzqdzenia.

2. Za czlonka Komisji uwa2a sig r6wnie2 przewodniczqcq Komisji, jej zastqpcg
oraz sekretarza Komisji.

3. W przypadku wystqpienia okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 21 ust.4 ustawy
Pzp, czlonek Komisji mo2e wystqpi6 do p rzewod n iczqcq z wnioskiem
o powolanie biegtych.

2)

J,l
4)

5)

6)



2.

s6

1. Komisja dziala na podstawie niniejszego Zarz4dzenia oraz zgodnie z ustawq
Pzp.
Komisja koiczy prace po wyborze najkorzystniejszej oferty
z dniem uptynigcia terminu na wniesienie odwolania na wyniki postqpowania
lub w przypadku jego wniesienia z dniem ostatecznego jego rozstrzygniqcia
albo ewentualnego powt6rzenia czynno6ci lub dokonania czynno6ci
zaniechanej, albo w przypadku uniewa2nienia postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego z dniem uplynigcia terminu na wniesienie odwolania
lub w przypadku jego wniesienia z dniem ostatecznego jego rozstrzygniqcia
albo ewentualnego powt6rzenia czynnoSci lub dokonania czynnoSci
zaniechanej.
Dla wa2noSci posiedzenia w pracach Komisji musi uczestniczyi co najmniej
polowa jej skladu.
Komisja podejmuje decyzje zwyklq wiqkszo6ciq glos6w. W przypadku r6wnej
liczby glos6w oddanych ,,2a" i ,,pzeciw" rozstrzyga glos przewodniczqcej
Komisji.
Czlonek Komisji mo2e przedstawi6 zdanie odrgbne, je6li takie posiada.

s7

W przypadku nieobecno6ci lub niemo2noSci pelnienia obowiqzk6w przez
Burmistrza powierzam w niniejszym postgpowaniu wykonywanie czynno5ci
zastrzezonych dla Burmistrza Zastqpcy Burmistrza - Panu Andrzejowi Raudnerowi.

s8

llekroi w niniejszym Zazqdzeniu jest mowa o:
1 ) Komisji - nale2y pod tym pojqciem rozumie6 Komisjq Przetargowq

powolanq niniejszym Zarzqdzeniem do przeprowadzenia postepowania,
o kt6rym mowa w $ 1,

2) ustawie Pzp - naleZy pod tym pojqciem rozumie6 ustawe z dnia 29 stycznia
2004r.- Prawo zam6wiei publicznych (t.j. Dz.U. 22017 r.poz. 15792p62n.
zm.).

se

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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