
Zarządzenie Nr 5/2014 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 5 marca 2014 roku 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Tarnowskim 
Organizatorze Komunalnym 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 z późn. zm.), zarządzam co 
następuje: 
 

§ 1. 
Ustalam Regulamin pracy komisji przetargowych w brzmieniu jak w załączniku do 
zarządzenia.  
 

§ 2. 
Traci moc Zarządzenie nr 5/2010 Dyrektora ZKM w Tarnowie z dnia 18 listopada 2010 roku 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu komisji przetargowych w Zarządzie Komunikacji 
Miejskiej w Tarnowie. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

 z dnia 5 marca 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych  

w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym  

 
REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH 

 
Przepisy ogólne 

§ 1. 
Regulamin określa organizację, skład, tryb pracy, zakres czynności powierzonych komisji 
oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowych w procesie udzielania zamówień 
publicznych w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym. 

§ 2. 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 

2) zamawiającym – należy przez to rozumieć Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, 
3) Kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Dyrektora Tarnowskiego 

Organizatora Komunalnego, 
4) komisji – należy przez to rozumieć komisję przetargową powoływaną zarządzeniem 

Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego w celu przygotowania                 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Skład komisji 

§ 3. 
Komisja składa się minimum z 3 osób, w tym z Przewodniczącego Komisji i Sekretarza. 
Przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład komisji powinna posiadać merytoryczną 
wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

Organizacja i tryb pracy  
§ 4. 

1. Komisja rozpoczyna pracę w chwili doręczenia jej członkom Zarządzenia Dyrektora 
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego w sprawie powołania komisji.  

2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które było przedmiotem postępowania lub z dniem unieważnienia postępowania (jeżeli 
ewentualne odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich 
składania). 

§ 5. 
Komisja pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji. 
 

 



Zakres czynności powierzonych komisji  przetargowej 
§ 6. 

1. Komisja wykonuje czynności określone w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy. 

2. Ponadto w zakresie czynności powierzonych komisji znajdują się: 
1) przygotowanie propozycji wyboru trybu postępowania; 

2) obliczenie wartości zamówienia; 
3) przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

4) ogłoszenie postępowania zgodnie z właściwością dla danego trybu postępowania        
o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym 
wykonawcom; 

6) wykonywanie czynności związanych z otwarciem ofert; 
7) ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach                 

o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert; 
8) wykonywanie czynności związanych z wniesionymi odwołaniami; 

9) opracowywanie i gromadzenie dokumentów z zakresu prowadzonego postępowania, 
w tym protokołu postępowania. 

 

Zakres obowiązków członków komisji  przetargowej 
§ 7. 

1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący. 

2. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za organizację pracy komisji i jej członków. 

§ 8. 
Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) oszacowanie wartości zamówienia; 

2) opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wzoru umowy; 

3) przed otwarciem ofert – podanie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 

4) podanie informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy w trakcie otwarcia ofert;  
5) odbieranie oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy; 

6) składanie Kierownikowi zamawiającego lub osobie upoważnionej w trybie art. 18 ust. 
2 ustawy wniosków o wyłączenie ze składu komisji osób w okolicznościach 
przewidzianych w ustawie; 

7) przygotowanie dokumentacji i pism związanych z wniesieniem odwołania; 

8) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania i pracy komisji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 



 

§ 9. 
Do zadań Sekretarza należy: 

1) sporządzanie na bieżąco odpowiedniej dokumentacji z postępowań; 
2) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwych dla danego 

trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem zapisów 
§ 8 pkt 2 Regulaminu; 

3) przygotowanie projektów ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania           
o udzielenie zamówienia publicznego i ich publikacja zgodnie z wytycznymi ustawy; 

4) opracowywanie projektów dokumentów przygotowywanych przez komisję w zakresie 
zleconym przez Przewodniczącego; 

5) udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym 
wykonawcom; 

6) przesyłanie, przekazywanie i rejestrowanie dokumentów związanych                           
z postępowaniem (w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
ogłoszeń, wniosków i korespondencji z wykonawcami). 

§ 10. 
Do zadań wspólnych Przewodniczącego komisji, Sekretarza i Członków Komisji należy: 

1) przedstawienie Kierownikowi zamawiającego lub osobie upoważnionej w trybie art. 
18 ust. 2 ustawy propozycji wyboru trybu przeprowadzenia postępowania; 

2) przedstawienie Kierownikowi zamawiającego lub osobie upoważnionej w trybie art. 
18 ust. 2 ustawy pełnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
udokumentowaniem wartości szacunkowej; 

3) ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków udziału w 
postępowaniu; 

4) zbadanie i ocena złożonych ofert; 
5) przedstawienie Kierownikowi zamawiającego lub osobie upoważnionej w trybie art. 

18 ust. 2 ustawy propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania. 

§ 11. 
Kategorie czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych określają odpowiednie 
przepisy ustawowe. 
 


