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( r€sulamin w pzypadku proradzenid posleposani, pzez podmioi l.zcci)

$r

l.

Niniejszy Resdmin precy lonisji
ryb pBcy lomhji p%rsowej.

pz€t{sowj,

Mei

zwy

da]eJ lomisJa

dalej 'rcsul@in m', okrcila

.

peinoDocnictsB udzieloneso p*z
zam*iaj4cego ................................. <naM i de. zdawiajq..so> w dniu .............. na
r@z
'.--.,,, <uzM dm. podmiotD,
Meso d.lej Pelnonocnikien zmaaiajqcego.
Pelnon(oik zmwiajq*so poqotuje na czlonL6q romisji:
a).,,,,..,,,,..,,..,,,,..,,..,,....,,..,,....,,....,,...,,,....,-p@wodric4cegokonisji,
b)
, - *kJerea komisji.

2. KoDisjl przt(go*q Domluje sie m mocy

podmiotu

I

i

...............

c)

4.

,,

..............................................................

Regulmin slosje sil do m6wien wsklaych w ad.2 ut.2 ust *, z dnia 11.09-2019
.Ll€j "Uslw4' ja! i
r. " P6wo m6wien publicaych (Dz U. poz.2019).,

m€j

m6wiei

o

oniejsei wdtoLi,

$2

l.
2.

Komhja rczpoczFa dzialalnoiC z dnim powolmio. chyba 2€ co imego posleowiono w
pelnomocniwie udzielonym Pelnomocnilowi Zmawiajqce8o.
Czlonlowi€ komisji sytonujq powiemn€ iB czymici w slos6b b€Blromy, retelny

i

obiel.lyMy, kieruj4c

sil salqcaie pz€pismi pnw ore

swojq wi€dzq

i

3. Cdontowi€ kontuji rcbowiqai sq do ochmny lajmicy chm orej m podstawi€
odrebnych prapis6w or& do pftslzeaeia Ees6lopych *ymsoi i zNd
4.

dotycz4cych @hony infom&ji niejaMych okesl@ych w odrgbnych przepiech.
Prami konisji ldcrujc pzewodniczqcy komisji.

$3

l.

2.
3.

Komhja pEcuje kol€siqlnie.
P@wodiiczqcy kohhji tryecz miejw i lemin jej posiedz€n.
z posiedania tomisji ho2! ast d sporzqdrcny protok6l, w kr6lyn w suzs6lnoici
opiuje sie: p@bieg posi€dz€nia,
glo$pe, ozymosci dokome prcz

ry ki

prEwodnicz.?cego /

*kre,la

/ czionla ko&bji, admia pzydzielone cdontom konisji

?,kesie ich oboviqzk6w pmz F@odnic?4crgo konisji. Br0l podpisu
kl6rqokolwiel( z czlonl6w tomisji bior4cycn udzial w deyn pGi€daniu konisji
w

powinien mslad odnotomy pmz prcwodniczg@go komhji w prclokol€ z posiedaia

KoBisja pzyjmuje rcarrzyenilcia w ob{noSci co najmiej po}or7 j€j cronh6w, w
W przypadku ob€cnoici miej niz polopy
posiedrnie
nowy imin.

cdo 6w konisji jej prryodai.z4cy odwb

itrlaea

$.1

czlonlowie komisji skladajq pisme osviadcaoie o biatu lub ishieoiu okolicro{.i, o
tr6rych mo*a w rrr. 56 usr. 4 uslary.
Ogwiad.eoie o ishieiiu ololi@oici, o ld6rych hoqa w ad, 56 El. 2 Usla*y, sklada sie
niezwl@aie po powzieciu wiadonoLi o ich ishrieoiu. a oiqiadc&nie o bratu isl.ienia
rych okolicdo{.i nie !6Zniej .iz pmd akonaenim Dosrgpowia o udzielenie
@6wienia Czlont(owie konisji sldadaj4 oswiadcz€nie P€lnoh@nikowi
zmawiajqeso. Przed odeb.&iem oiwiad@nia, Pelnoh@nikzmwiajqceso upEda
Goby sklad.jqe oiwiadcrcnie o odpowiedzial.o&i
zlotenie falsztwego

teej a

Oswiadcznie o blotu lub islrieniu oLoli@oi.i. o kt6rych noM w an, 56 Bt, 3 Ustatr!,
czloolowie konhji skladajq P€lnon@nikowi zmwiajqeso pzed lozpoc4cien

*ykonywmia czymoS.i

aiqaych z p.4gololei€n lub Plzprcw.dznier

zmdwimi4 P@d odettr&i.n o$iadcz.nia. Pelnomocnik
Zmawiajqeso uprrcdu Goby skladajqce oiwi.dcuni. o odpowi.dzialnolci l@nej za
posrcpowmia o udzi.l€nie

z|ozlnie falszywego oSwiadcreni!.

\v

peypadku ujsMi€nis w ioku prcwad@nego posttpow&ia ololiceos.i
qyhidiooych w dt 56 usr. 2 lub 3 Usla*r, czlon k kooisji obowiqany jest
niezq'l@aie *yl4czyd sie z udnalu wposQpoweiu o udzi.loi. @6wienia
publi@eso, powiadmiajgc o tym na pilmie p@wodoi.zqcego konisji o!Pelnonocnik Zmwiajq4go, a w przypadku khdy qlqcenie dotyczy
p@wodnicz4ceso konisji - Pclmrocnika Zmawiajq@go.
Czymoici v postepowiu o udz.l.nie m6wienia podjate ptuz o$be podlegajqcq
sTlqczenin povrl@ sil, z vrjqttid otwia ofcn oru imych czymolci laktycaych

nier"tywjqcych m synik poslgDowia

s5

l.

Kombja no2e Mioskowad do Pelnomocnika zmwiajqceso o powohnie bieslego,
czymoSci Nlqzeycn z przygolowiem i
przeprcwadznim posttpoyeis o udzi.leni€ @6wieiia wymga wiadoiolci

je2di dokonmie okeslonych

2.

tmin jej

spoeqdenia o@
- o ile jesi lo mozlisE . qskaranie

Wniosek povinien awierad okreilenie pmdmiotu opinii,

szacovlie kosziy wynasrodzenia biegteso. a lak !
kddydalury biegtego,
l. Bieeli pedst6wiajq smje opinie na piimi€, a na 4d.de konisji nosq ucresrriczya w
jej pr@h z elosn dondczym.
4. Posranowioi. S 4 stosuje sie odpowiedlio do bicslyc.tr

$6
W al(t6ie pEygoioweia postpo@ia o udneleni. m6wi€nia publicaego Lonisja
przysoromje i prekuuje Pelnomocnikowi zuNiajq.eso do ztwi€ldrcnia:
prcpozycj€ sposobu prowad4nia postepo@i. o m6wienie publicaego
z

l)

wu

2) projektdokmeni&ji postapoy&ir.
3) Fojerty innych dokMent6* ko.i€caych .lo prrcprosadaia posrtpowia

o

udzicLnie @6wienia publica€go.

$7

W zkesie pzeprcwadzaia ,osilposdia o

zm6wimia publicacgo
kohisja *ykonuje w suzg6lnolci Etepujqce czytuoici <rrku przykhdo*p:
l) zmiesza ostGunie w Biuletynie Zddwien Publicaych, o il€ iaki obowiqz.t

2)

zmi€ecza ogloeenie o

hiaie

udzielenie

ogiosunia w Biuletynie Zmdwien ?ublicaych, o ile

laki obowiqzek islnieje;

3) zmi.ecza

@ shonie i.lemdorej mwiajqceso weystkie dokmeoty (w qm
oglosnia) i infomcje sanase. do opublikowi. w rddch posrlpowia o

4)

ldzielenie m6wienia publicoegoi
pkk@je do opublikowi, oglosftnie o

m6widiu

w imy spos6b niz

ptt3i

Btaay v

s)
6)

Fzrgolomje prcpozycj. *yjalnie6 dotyc2qcych t eici dokmentacji m6wi€niai
pzyeolouje i przdtlada Pchon@nikowi zmapiajqcego Fojekt5w ifrych phn,
info6&ji o@ ituych oiwiadczei i dokwor6w niezkdnych w postlpowiu;
prowdzi
?)
resocjrcjer slbo dillosi' z wykomwml
pmwdn
korcspondencje z Wylomwcui;
0
9) dokonnje otwia ore4
l0) dokonuje badmia i oceoy ofert, miost6* o dopusenie do udzidu w postlpowiuiii
lub tonkusiet", w tym wzywa $,ko.awc6w do ,ozenia ogwiadck,l. doku€nl6w i
*yjalnien, zsodnie z dokueotejq lostepoweia;

tl)

mioskuje do r.lnomoditE zmqiajqceso o vlklucunie rrkoMwc6w lub
odrrenie olen- zeodnie z pr4 jtlq dotmeorarrq loslipow ia;
12) prlagotouj€ plopozycjl vrboru orerry mjrozyshiej*j bqdu Mioskuje do
P.horocnil, lmatr iai.cego o urwM,enie pocqpos
'a.

13) pftdslawia Pelnom@nitowi Zamwiajqcego pmporycje w alcesie imych czymoici
niezbrdrych w postrpowtuiu.

ROTDZIAt,1
P.rwa i oboyiqzki czlonk6rv komhji

s8

1)

2)

)
4)

Bioqc udzial w pla@h komilji czlortowi. komisji majq pnwo w s4kg6lnooi do:
dosllpu do szyslkich dokum€nt6w eiAaych z pr(j w komisji;
uczEsicanb w. ws4stkich posienaniach i promh lomisji:
zslMia przwodriczq@nu kohisji w kazdyn caie uwg i prcbl€m6w dotyczqcych

fu"rcjonow ia lobbji;
Mioskowia o powolanie biesleso,

{9

l.

2.

Do oboqiqzk6wczlonk

I)

konirji

nale2y w

s@g6lnoSci:

2)

ucatoicrnie w posiedaiach i p@c&h konisjii
badeie i oeD oIerl, Miosk6* o dopue*nie do

3)

zlozenie oswiadc&oia w atr€sie

Do obowi4*6w elonk! koDhji,
kontuji, nal€zy w srcrcgdlno!.ir

t)

2)

okeslo.yn w

g 4

udzialu

y

poslepowiu" lub

reSuluinq

ni. bfd{ego pwodtri.zlcyo .ni sekBt.E.n

powieftn ch in zgodnie z g ? tr*. 1 ESuleiou, w 9m
adtu qemn)ch ptrz prawodnicztceso lomisji:
niwlocae infomowie prBodnicz4..go Lomisji o okolhaoscieh, kt6!€

slkonywie

czymo$ci

mimozliwiajq udziar w pEceh komisji.

gr0

L

Do obowiqzk6w pnwodrierc.go rooirji, poa obowit
I rceulminu, mlezy w @ae6lno!.i:

l)

.mi s3kaeymi

oremiaw&ie pnc k@isji, w tyn *yzmai€ leEin6w posiedDn oru
ap€Mioie sprsMe8o peebiegu $ykonywych zadai

2) hioslowie

do Pelnomocnita

ni. ,o2yl

Zmwiajqceso

o

odwolmi. czlonka komisji, k6ry
s 4 albo zlozyl ni@latrdzire

oswi.dcrc.ia, o kt6ryn mow w
ogwisdcaie, a tah2e o odwolmi. cztooka konisji

3)

z imych @doionych

w ruie potr&by Mioskoweie do Pelnonocnir. Zgfuwiajqeeo o awiesai€

draleia roehji

4)

w g 9 usl.

do

czN *rlicania

czlonl<a komisji lub do casu $,jalnienia

p.dral pr& ptzyd2ieleych croiloD konhjij

5) infomo*die Pelnonooika
6)
7)
8)

2.
3.

zuowiojqeso o prebiegu pt& lomtuji, w tyn o

isrohych prublemnch zwiqzanych z pracari tomnji:
p.adkl6d6ie Pelnonocnikowi zmwiajqceso ptujekt6w pin,
nad&rcqdie ptuwadzenia dokment cji posQpoweia pru skJetdz komhji:

nadzorcwmie dostepu

ai eesowych

vykomwc6w

do

dokmmrrcji

P@o&icz4cy komhji odpowiedzialny jest a i.@inoE o!I@@ie i prek.@ie
odpowiednich dokmoldw Pel@mocnikowi Zmawi6jq@go, qykomwcon, a &lze a
mie*u nie ich v Bideiynie z.ndwien Publicdych i d srronie i emeromj.
Plaod czqcy r.pl@ntuj. rooisjl @beo os6b F4cich.
$

Do obowiqzk6w

!.kret.E. kont ji, poa

obowiqzt.mi

eguldi.u,

l)

2)
3)

*sksaymi w $ 9 ust. I

mlezy w w€86lnoSci:
dokMenloweie czymo6.i torisji, w tym spor4dznie protokolu postepoyeia wz z
zdqcaikmi - je6li ?elnomooik zmawiaj4@8o zd@ydo$d o jeso sporzqdkniu;
slorzqdei€ prorokol6w z posiedzln tomhjii

udzial

w opEco$awiu lrelci uiosk6% irfomeji,

vystqrien iqeych

oswiadq€n, odpowiedzi

i

z prcwadanym posttpowdin;

4) pr&$raereie assdy pisemolci;
5) @wie nad playidlo*?m *ypelniaid

dokmentacji post9poweia przz cdonk6w

6) odpowiaddie u dokmenlacje doiyczqcq poMdhneso postpowia,
p@hor?l,mi€ ofen o@ wlkich imych dokuent6w Niq ych z
7)

pl4golo]@ie dokunolacji poslllowia w @l[
a) ud6Qpoi6i.jej *rkomwcon o@ bi.slymi

b) prekaaia wlalciw]n orsoon prcwadzqcyn posepowmia qjaani.jq.e

lub

c) dokomia jej ehiwieji.
ROZDZIALIY
Z.kon%nb pr.c konirji

tr,
l.
2.

Pr4odnioz4cy konisji p@keuje Pehomocnikowi Zmawiajq@eo do ztwiedzenia
pi@y protokdl postlpowia l,@ z zabcaikMi , jegli Pelnonocnik Zmawiajqeso
zdecydoul o jeeo sFzqdaniq.
Komisja konczy dzialeie z chwilq Bykomia ostatniej czymo6.i w posttpo@iu o
udzieldie m6wi.nia publicaeeo.

&ne i4q

/ Reou amin pcQpoMi do 130 000 z1 ZamaMal469o dopurm lalq prccdry
Zamawla4.y
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i
zam
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'
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