WOJT GMINY
B RENN A

Zarz4dzenie Nr 190/2010
Wojta Gminy Brenna
z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w Gminie Brenna procedury udzielania zamowieri
publicznych w ramach projektow wspoifinansowanych ze g rodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitai Ludzki wdraianych
przez Gmine Brenna.
na podstawie art. 44 i 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z poin. zm .) w zwiqzku z ustaw4 Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759
z pain. zm .), Wójt Gminy Brenna zarz4dza, co nastepuje

zarzqdzam, co nastepuje:
§ 1. Wprowadza sic Regulamin okre§laj4cy procedure udzielania zamowien publicznych
realizowanych w ramach projektow wspolfinansowanych ze §rodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach POKL wdra2anych przez Gmine Brenna, zgodnie
z zakcznikiem do niniejszego zarzqdzenia.
§ 2. Wykonanie niniejszego zarz4dzenia powierza sic Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy
Brenna.
§ 3. Zarz4dzenie wchodzi w 4cie z dniem podpisania.
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Zalacznik
do zarzadzenia Nr 190/2010 Wojta Gminy Brenna
nr z dnia 31.12.2010 r.

REGULAMIN
procedury udzielania zamowien publicznych realizowanych w ramach projektow
wspolfinansowanych ze g rodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach
POKL wdraianych przez Gming Brenna

Dzia/ I
POSTANOWIENIA REGULAMINU
§ 11. Niniejszy regulamin okre§la zasady dzialania Komisji Przetargowej powolywanej do
postcpowania o zam6wienie publiczne finansowane ze §rodkow EFS na roboty
budowlane, dostawy i uslugi oraz procedury sprawozdawcze i tryb zawierania umow
w sprawach zamowieri publicznych udzielane na rzecz Gminy Brenna.
2. ZamawiaAcy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamowienia
w sposob zapewnia.kcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie
wykonawcow.
3. Postepowanie, z zastrzeZeniem wyjqtkow okre§lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z poin. zm .) — zwanej dalej „ustawq", prowadzi sic z zachowaniem formy pisemnej.
4. Postepowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sic w jczyku polskim.
5. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach zamawiaAcy mo2e prowadzia postepowanie
o udzielenie zam6wienia publicznego rownieZ w jednym z jezykow powszechnie
uZywanym w handlu micdzynarodowym.
6. Podstawowymi trybami udzielania zamowienia s4 przetarg nieograniczony oraz przetarg
ograniczony. Udzielenie zarnowienia w trybie: negocjacji z ogloszeniem, negocjacji bez
ogtoszenia, zamowienia z wolnej reki, zapytania o cene albo licytacji elektronicznej,
dynamicznego systemu zakup6w bgdi w trybie konkursu dopuszczalne jest tylko
w przypadkach okre§lonych w ustawie i ZamawiaAcy korzystajgcy z tych trybow
zobowkzany jest do udowodnienia i udokumentowania wystqpienia przeslanek
uzasadniaj4cych jego zastosowanie. Dokumenty uzasadniaAce wyb6r trybu powinny
zostaa zarchiwizowane kcznie z dokumentacA przetargow4 dla celaw dowodowych
w celu zapewnienia ciezki audytu..
7. W przypadku stwierdzenia sprzeczno§ci pomiedzy przepisami regulaminu, a przepisami
ustawy i aktow wykonawczych wydanych do tej ustawy, jak rownie2 braku unormowati
w niniejszym regulaminie obowkzujqce sq przepisy ustawy i aktow wykonawczych do
ustawy.

Dziai II
PRZYGOTOWANIE POSTEPOWANIA

§2.
1. Podstawowe czynnoki przygotowawcze, inicjukce postepowanie w sprawie udzielenia
zam6wienia publicznego realizowanego w ramach projekt6w wspOlfinansowanych ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach POKL wykonuje wnioskuj4cy,
poprzez przekazanie w formie pisemnej:
1) na co najmniej 14 dni przed planowanym wszczcciem postcpowania dla postcpowan
o warto§ci poni2ej kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy,
2) na co najmniej 21 dni w przypadku postepowan o wartoki powy2ej kwot okreSlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy nastcpuj4cych dokument6w:
wniosku o wszczccie procedury w sprawie zam6wienia publicznego zatwierdzonego
przez kierownika zamawiaj4cego oraz kontrasygnowanego przez Skarbnika Gminy
sporzqdzonego na druku ZP-1 - zakcznik nr 1 do regulaminu.
uzasadnienie
faktyczne i prawne wyboru niekonkurencyjnego trybu postcpowania
w przypadku robot budowlanych wersji papierowej oraz elektronicznej: kosztorysu
inwestorskiego, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych,
dokumentow
potwierdzaj4cych prawidlowe oszacowanie przedmiotu zam6wienia dla
dostaw i uslug np. wydruki cennikow Internetowych (min 3 dla dostaw i uslug
powszechnie dostcpnych o ile istnieje 3 potencjalnych wykonawcow danego
zamowienia), folderow ofertovvych itp., a w przypadku uslug i dostaw powtarzaj4cych
sic okresowo, kalkulacjc zamowien udzielonych w terminie 12 miesiecy lub
w poprzednim roku bud2etowym z uwzglcdnieniem zmian ilokiowych zamawianych
uslug lub dostaw, oraz prognozowanego na dany rok §redniorocznego wskainika cen
towarow i uslug, albo ktorych zamawiaj4cy zamierza udzielia w terminie 12 miesiccy
nastcpuj4cych po pierwszej usludze lub dostawie,
szczeg61owych wytycznych do wszczynanego postepowania, dotyczqcych projekt6w
wspolfinansowanych ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
POKL, w szczegolnoki dodatkowych wymagan stawianych przez instytucje dotujgc4
np. sposobu oznakowania dokumentacji, przechowywania dokumentacji itp.,
- projektu umowy lub szczegolowych wytycznych dotycz4cych istotnych warunk6w
umownych,
Opracowanie szczegolowego planu prac obejmuj4cego wszystkie przetargi w trybie
nieograniczony oraz ograniczonym, kt6re maj4 bya przeprowadzone w ramach
realizowanych w ramach projektow wsp6ffinansowanych ze §rodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach POKL. Sporz4dzony na druku ZP-2 stanowkcym
zakcznik Nr 2 do regulaminu.
2. W przypadku rezygnacji lub koniecznoki wstrzymania wszczccia procedury udzielenia
zamowienia publicznego, wnioskuAcy sklada do stanowiska zamowien publicznych
pisemne o§wiadczenie o rezygnacji lub wstrzymaniu, zatwierdzone przez kierownika
zamawiaj4cego.
3. Komisja na podstawie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni
przystcpuje do czynnoki zwivanych z przygotowaniem dokumentow niezbednych do
wszczecia postcpowania o udzielenie zarnowienia, w tym przygotowanie specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia — dalej „S1WZ" (z zastrzeZeniem art. 68 ust. 1 ustawy)

i sklada do zatwierdzenia kierownikowi zamawiaj4cego.
4. Komisja mo2e na ka2dym etapie postepowania Ada6 od wnioskuj4cego informacji,
wyja§nien i dokumentow dotyczqcych postcpowania.
5. Zatwierdzenie przez kierownika zamawiaAcego dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4
koliczy etap przygotowawczy, umo21iwiaj4cy wszczccie postcpowania o udzielenie
zamowienia publicznego przez komisje.
6. Do ka2dego przetargu przeprowadza sic ocene potrzeb kadrowych w celu okre§lenia, ilu
pracownikow, o jakich kwalifikacjach jest w stanie zapewnie odpowiednie wykonanie
zadan przewidzianych dla danego etapu w przewidywanych planie terminie bez
powodowania znacznych op6inien na poszczegolnych etapach. Ocenc potrzeb
kadrowych przeprowadza kierownik referatu inwestycji i in4nierii a w razie potrzeby
Zastcpca W6jta. Sporzgdzony na druku ZP-3 stanowigcym zal4cznik Nr 3 do regulaminu.

Dziai
WSZCZKIE POSTkPOWANIA
§3.

1. Wszczecie postcpowania odpowiednio do zastosowanego trybu postcpowania i wartoki
zam6wienia, dokonywane jest poprzez:
1) ogloszenie opublikowane w Dzienniku Urzedowym Oficjalnych Publikacji Wspolnot
Europej skich,
2) ogloszenie opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych — dalej „BZP",
3) ogloszenie w miejscu publicznie dostcpnym w siedzibie zamawiaj4cego (na tablicy
ogloszeti Urzcdu Gminy Brenna: "ZAMOWIENIA PUBLICZNE"),
4) ogloszenie
opublikowane
na
stronie
internetowej
Zamawiajqcego
(www.bip.brenna. org . pl),
5) zaproszenie wybranych wykonawcow do negocjacji w trybie negocjacji bez
ogloszenia,
6) zaproszenie skierowanie do wybranych wykonawcow do skladania ofert w trybie
zapytania o cenc,
7) zaproszenie do negocjacji w trybie zam6wienia z wolnej reki,
8) ogloszenie postcpowania w trybie licytacji elektronicznej w BZP na stronie
internetowej zamawiaj4cego, oraz na stronie na ktorej bcdzie prowadzona licytacja.
2. Zamawiajqcy mo2e opublikowaO ogloszenie o zamowieniu w dzienniku lub czasopi§mie
o zasicgu ogolnopolskim.
3. ZamawiaAcy mo2e, po zamieszczeniu ogloszenia o zamowieniu w BZP lub przekazaniu
ogloszenia o zarnowieniu do Urzcdu Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich
(UOPWE), bezpo§rednio poinformowae o wszczcciu postcpowania o udzielenie
zamowienia znanych sobie wykonawcow, ktorzy w ramach prowadzonej dzialalnoki
§wiadczq dostawy, uslugi lub roboty budowlane bedqce przedmiotem zamowienia,
z tym, i2 przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy stosuje sic odpowiednio.

Dziai IV
TRYB PRACY KOM1SJI
§4.
1. Komisja jest zespolem pomocniczym kierownika zamawiaj4cego powalanym do
przygotowania postepowania o udzielenie zamowienia, oceny spelnienia przez
wykonawcow warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia oraz do
badania i oceny ofert. W szczegolnoki przedstawia kierownikowi zamawiajqcego
propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej
oferty, a tak2e mo2e wystepowae z wnioskiem o uniewa2nienie postepowania
o udzielenia zamowienia
2. Komisja Przetargowa jest komisj4 dorain4 lub sta14 powolywan4 przez \Vojta Gminy
Brenna w drodze odrebnego zarz4dzenia w sprawie powolania stalej komisji do
przygotowywania i przeprow-adzania postepowan o udzielanie zamowien publicznych
oraz uchwaleniu regulaminu udzielania zamowieti publicznych.
3. Pracami Komisji kieruje przewodnicz4cy powalywany i odwolywany przez Wojta
spo§rod czlonkow komisji. Do zadatt przewodnicz4cego komisji naleZy w szczegolnoki:
1) odbieranie o§wiadczeti czlonkow komisji o zaistnieniu lub braku istnienia
okolicznoki, o ktorych mowa wart. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;
0§wiadczenia dolqcza sic do protokolu postepowania o udzielenie zamowienia
2) informowanie Wojta o wykczeniu czionka komisji z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zarnowienia publicznego z powodu zaistnienia okolicznoki
wymienionych wart. 17 ust. 1 ustawy Prawo zarnowielt publicznych, nie zlo2enia
o§wiadczenia lub zio2enia o§wiadczenia niezgodnego z prawd4.
3) wyznaczanie terminow posiedzeti komisji oraz ich prowadzenie;
4) dokonywanie podzialu pracy pomiedzy czlonkow komisji w trybie roboczym;
5) prowadzenie nadzoru nad prawidlowoki4 prowadzenia dokumentacji o udzielenie
zamowienia publicznego od momentu sesji otwarcia ofert do zatwierdzenia protokolu
z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;
6) bieZ4ce informowanie \Vojta o problemach zwi4zanych z pracami komisji w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
4. Czynnoki przewodnicz4cego w zakresie niego samego wykonuje wojt;
5. Czlonkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuj4 powierzone im czynnoki kieruj4c
sie wy14cznie przepisami prawa, posiadan4 wiedz4 oraz do§wiadczeniem.
6. CzIonek komisji ma prawo i obowi4zek uczestnictwa we wszystkich pracach komisji, oraz
prawo wg14du we wszystkie dokumenty zwi4zane z prac4 komisji.
7.Czynnoki podjete w postepowaniu o udzielenie zamowienia przez czionka komisji, po
powzieciu przez niego wiadomoki o zaistnieniu okolicznoki o ktorych mowa w art. 17 ust. 1
ustawy Prawo zamowieti publicznych s4 dotknicte wad4 niewa2noki. Czynnoki komisji
dokonane z udzialem takiego czlonka komisji zostaj4 powtorzone, jezeli nie zachodzi sytuacja
uniewa2nienia postepowania. Powy2sze nie dotyczy czynnoki faktycznych podjetych w toku
postepowania o udzielenie zamowienia oraz otwarcia ofert. Zasada ta tak2e dotyczy sytuacji
kiedy czlonek komisji nie zlo2y o§wiadczenia o ktorym mowa wart. 17 ust. 2 ustawy Prawo
zarnowieti publicznych lub zlo2y o§wiadczenie niezgodne z prawd4.
8. Czlonkom komisji nie wolno ujawniae jakichkolwiek informacji zwi4zanych
z przebiegiem prac komisji, w tym w szczegolnokt informacji zwi4zanych z:
1) 1iczb4 zloZonych ofert - do daty skladania ofert,
2) przebiegiem badania i oceny zloZonych ofert.

9. Do obowi4zkow sekretarza komisji nale2y, w szczegolnoki.:
1) prowadzenie dokumentacji postepowania w sprawie udzielenia zamowienia,
2) organizowanie, w uzgodnieniu z przewodnicz4cym komisji posiedzen komisji.
3) przygotowuje postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego i przekazuje do
zatwierdzenia Wojtowi
4) przygotowanie projekt specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zaproszenia do
udzialu w postepowaniu, zaproszenia do skladania ofert albo zapytania ocene;
przygotowanie
ogioszenia wymagane dla danego trybu postepowania o udzielenie
5)
zamovvienia publicznego;
6) przygotowanie projekty innych dokumentow niezbcdnych w toku postepowania a w
szczegolnoki: wnioski \Vojta do wfakiwego organu o wydanie decyzji wymaganych
ustawami; inne wymagane aktami prawnymi;
7) 7 przygotowanie wyja§nienia dotycz4ce treki specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;
8) przygotowanie dokumentacje prowadzonych negocjacji z dostawcami lub
wykonawcami w przypadkach gdy ustawa przewiduje mo21iwok prowadzenia takich
negocjacji;
9) po przeanalizowaniu wniesionych odwolan projekty odpowiedzi na nie.
10. Przewodnicz4cy i sekretarz komisji korzystaA w trakcie wykonyvvania swoich
obowi4zkow z pomocy organizacyjnej biura podawczego w zakresie przyjmowania
i rejestracji ofert.
11. Pracownik biura podawczego dokonuj4cy czynnoki, o ktorych mowa w ust. 12
zobowi4zany jest do przestrzegania postanowien zwi4zanych z: liczb4 zlo2onych ofert do daty skladania ofert.

Dziai V
CZYNMACI ZWIAZANE Z BADAN1EM I OCENA OFERT
§5.
1.

Po otwarciu ofert komisja przeprowadza dalsze czynnoki w toku postcpowania, zgodnie
z przepisami ustawy. Termin wykonania czynnoki zgodnie z art. 85 ustawy F'ZP.
2. Komisja dokonuje oceny ofert zlo2onych w terminie pod wzgledem formalnym oraz
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu
3. WOjt na wniosek przewodnicz4cego komisji, je2eli dokonanie oceny ofert tub innych
czynnoki w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wymaga uzyskania
wiadomoki o charakterze specjalistycznym, mo2e zasiegnqe opinii bieglych
(rzeczoznawcow) w danej specjalnoki. Zasady wy14czeri przewidziane niniejszym
regulaminem dla czlonkow komisji dotycz4 take bieglych (rzeczoznawcow). Biegly
wyraZa swoj4 opinic w formie pisemnej a jeZeli zachodzi taka potrzeba bierze udzial
w pracach komisji z glosem doradczym i udziela dodatkowych wyja§nieti. Od biegiego
pobiera sic o§wiadczenie o okolicznokiach z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych
4. Komisja przygotowuje i przedstawia do akceptacji kierownika zamawiaj4cego projekty
pism w sprawie wezwania wykonawcow:
1) ktorzy w okre§lonym terminie nie z1oZy1i o§wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa
wart. 25 ust. 1 ustawy,
2) ktOrzy nie zTozyli peinomocnictw,

3) kt6rzy zlozyli wymagane przez zamawiaAcego o§wiadczenia i dokumenty zawieraj4ce
bledy lub ktorzy ziozyli wadliwe pelnomocnictwa do ich uzupelnienia okre§1aj4c
termin na ich przedloZenie, zgodnie z art. 26 ustawy.
4) i ogloszen
5. Komisja przygotowuje i przedstawia do akceptacji kierownika zamawiajgcego projekt
pism w sprawie dokonania poprawek:
1) oczywistych omytek pisarskich,
2) omylek rachunkowych z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) innych omylek polegajgcych na niezgodno§ci oferty z tre§ci4 SIWZ.
6. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni2s.z4 cen4 przewy2sza
kwote, ktOr4 zamawiaj4cy zamierza przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia
publicznego, komisja kieruje do kierownika zamawiaj4cego wniosek o zwickszenie
§rodkow tinansowych na realizacje zamowienia publicznego.
7. Po dokonaniu czynno§ci, o ktorych mowa w ust 1-5, komisja kieruje, jeZeli dotyczy, do
kierownika zamawiaj4cego, wniosek o:
1) wykluczenie wykonawcy z postepowania,
2) odrzucenie oferty wykonawcy,
3) uniewaZnienie postepowania.
8. Komisja przedklada kierownikowi zamawiaj4cego projekty wymaganych zawiadomien
i ogloszen.
9. Przewodnicz4cy komisji w sytuacji okre§lonej wart. 93 ust.1 ustawy Prawo zamowieti
publicznych wystepuje do Wojta z umotywowanym pisemnym wnioskiem
o uniewa2nienie postepowania. Wniosek zawiera:
- wskazanie podstawy prawnek,
- precyzyjne okre§lenie podstaw faktycznych w oparciu o kt6re nale2y uniewaZnie
postepowanie.
10. Stwierdzenie niewaZno§ci czynno§ci podjetej z naruszeniem przepis6w prawa naleZy do
W6jta. Stwierdzenie nastepuje w oparciu o informacje przekazane przez
przewodnicz4cego komisji.
1 1 . Na polecenie Wajta komisja powtarza uniewa2nion4 czynno§a podjet4 z naruszeniem
przepisow prawa

Dzia/ VI
SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
§6.
1. 0 wniesieniu odwolania przewodnicz4cy komisji informuje niezwlocznie, kierownika
zamawiajqcego.
2. Sekretarz komisji niezwlocznie, nie poiniej jednak ni2 w terminie 2 dni od dnia jego
otrzymania, przekazuje kopic odwalania Innym wykonawcom uczestnicz4cym
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a je2eli odwolanie dotyczy tre§ci ogloszenia
o zam6wieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza j4 rownieZ w Profilu nabywcy, na
kthrym zamieszczone zostalo ogloszenie o zamowieniu lub jest udostepniana SIWZ,
wzywaj4c wykonawc6w do przystwienia do postepowania odwolawczego.
3. Wraz z zawiadomieniem kierownika zamawiaAcego, przewodnicz4cy komisji wyznacza
termin posiedzenia komisji w temacie wniesionego odwolania. Termin posiedzenia

komisji winien zostae wyznaczony nie poiniej ni2 na 3 dni od powziecia informacji
o wniesieniu odwolania.
4 Odwolanie, pisma wykonawcow, ktorzy przystvili do postcpowania odwolawczego,
stanowisko w sprawie zgloszenia opozycji przeciw przystvieniu innego wykonawcy do
postcpowania odwolawczego, oraz stanowisko komisji w sprawie wniesienia odpowiedzi
na odwolanie przewodnicz4cy komisji przekazuje kierownikowi zamawiakcego
niezwlocznie po zakoriczeniu posiedzenia komisji, o kt6rym mowa w ust 3.
5. Kierownik zamawiakcego podejmuje decyzje w sprawie zgloszenia opozycji przeciw
przystvieniu innego wykonawcy do postcpowania odwolawczego, wniesienia
odpowiedzi na odwolanie oraz wskazuje osoby reprezentuAce zamawiaj4cego
w postcpowaniu odwolawczym przed lzb4.
6. 0 wynikach postcpowania odwolawczego przewodniczqcy komisji informuje
niezwlocznie kierownika zamawiaj4cego przekazuj4c mu jednocze§nie istotne dokumenty
zwkzane z postepowaniem odwolawczym Wraz z informacj4 komisja przedstawia
kierownikowi zamawiakcemu propozycjc sposobu wykonania orzeczenia Izby.
7. Je2eli jest to w opinii komisji uzasadnione, wraz z informacj4, o kt6rej mowa w ust. 6,
przewodnicz4cy komisji przedstawia kierownikowi zamawiakcego rekomendacjc
odno§nie wniesienia do sgdu skargi na wyrok Izby.
8. Kierownik zamawiakcego podejmuje decyzje w przedmiocie wniesienia skargi do sq.du,
a w przypadku podjccia decyzji o jej wniesieniu, wyznacza pelnomocnika
reprezentukcego zamawiaj4cego w postepowaniu przed s4dem.
9. Je.2eli skargc do sqdu wniesie druga strona postcpowania odwolawczego kierownik
pelnomocnika
reprezentuj4cego
zamawiajgcego
zamawiajqcego
wyznacza
w postcpowaniu przed sqdem.
10. Komisja koticzy prace zwkzane z udzieleniem danego zamowienia z dniem zaw-arcia
umowy w sprawie zam6wienia lub z dniem podjecia przez kierownika zamawia.kcego
decyzji o uniewaZnieniu postcpowania.
11. Po zakoliczeniu prac komisji jej przewodniczqcy przekazuje dokumentacjc postcpowania
do pracownika merytorycznego od zarnowien publicznych w celu jej przechowania
zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem.

Dziai VII

JAWNOkI POSTkPOWANIA - UDOSTKPNIANIE INFORMACJI
§7.

1. Czlonkowie komisji oraz pozostale osoby wykonukce w Imieniu zamawiajgcego
czynno§ci zwkzane z przygotowantem i prowadzentem postcpowania o udzielenie
zamowienia publicznego nie mom ujawniae:
1) informacji, ktOrych ujawnienie narusza wa2ny interes panstwa, wa2ne interesy
handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji,
2) informacji zwivanych z przebiegiem badania i oceny zio2onych ofert, z wyAtkiem
informacji zamieszczonych w protokole postcpowanta.
2. Postcpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego jest jawne.
3. Protok6I wraz z zakcznikami jest jawny. Oferty, opinie bieglych, o§wiadczenia,
informacja z zebrania, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje skladane
przez zamawiakcego i wykonawcow oraz umowa w sprawie zamowienia publicznego
stanowk zakczniki do protokolu. Zakczniki do protokoll' udostcpnia sic po dokonaniu

wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaZnieniu postepowania z tym, ze oferty sk
jawne od chwili ich otwarcia, oferty wstepne od dnia zaproszenia do skladania ofert,
a wnioski o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu od dnia przekazania zaproszenia do
skladania ofert, ofert wstepnych lub dialogu.
4. Nie ujawnia sic informacji stanowikcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeZeli wykonawca, nie poiniej niZ
w terminie skladania ofert zastrzegl, Ze nie mogk one bye udostcpniane
5. Udostepnianie informacji obejmuje w szczegolnoSci moZliwo§e: wglkdu do dokumentow,
sporzkdzania notatek, odpisow wiasnych, kopiowania albo wydruku, przeslania
informacji albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany no§nik
informacji i winno przebiegaa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrze§nia 2001 r.
o dostcpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Dzia/ VIII
UMOWY
§8.
1. Projekt umowy wraz z kompletem dokumentacji sekretarz Komisji przetargowej
przedklada W6jtowi, po uprzednim pozyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Powiatu
i parafki Radcy Prawnego.
2. Integralnk czc§e umowy winny stanowie: specyfikacja istotnych warunk6w zamowienia
i oferta wykonawcy.
3. Do zawierania um6w stosuje sic zapisy instrukcji wprowadzonej zarzkdzeniem
Nr 83/2008 wOjta gminy Brenna z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia
instrukcji okre§lajkcej zasady sporzkdzania, obiegu i kontroli dokumentow ksicgowych
z poin. zmianami.
4. Umowc sporzkdza sic w 3 egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
zamawiajkcy. Jeden egzemplarz umowy zachowuje stanowisko ds. Zamowien
Publicznych w celu zalkczenia jej do dokumentacji postepowania, drugi przekazuje sic do
Wydzialu BudZetu i Finans6w. Kopic um6w zawartych z wykonawcami przekazuje sic
do: wnioskujkcego, ktory sprawuje nadzor nad wykonaniem umowy i podejmuje
wszelkie czynnoSci zwikzane z jej prawidlowk realizacjk, a w szczegolnoSci zobowikzany
jest do opracowyvvania aneksow, rozliczenia udzielanych zaliczek, potwierdzenia
naleZytego wykonania umowy, naliczania kar umownych i wnioskowania do Wydzialu
Finansowego o zwrot zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
5. Umowy sk jawne i podlegajk udostcpnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach
o dostcpie do informacji publicznej.
6. Zamawiajkcy zawiera umowc w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z Art. 94.
ustawy PZP, z zastrzezeniem art. 183,
7 Do realizacji umow stosuje sic zapisy instrukcji okreSlajkcej zasady wykonania umow,
zadania i terminy ich wykonania, osoby odpowiedzialne, wzory dokumentow stanowikcej
zalftcznik nr 3 do Regulaminu przyjetego zarzkdzeniem Nr 189/2010 Wojta Gminy
Brenna z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Brenna procedury
udzielania zamowieti publicznych w ramach projekt6w wspolfinansowanych ze §rodkow
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
wdraZanych przez Gming Brenna.

Dzial IX
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI POSWOWANIA
§9.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Dokumenty dotyczqce sposobu oszacowania wartoki zamowienia powinny zostae
zarchiwizowanekcznie z dokumentacja przetargow4.
Dokumenty dotycz4ce oceny potrzeb kadrowych powinna zostaa zarchiwizowanal4cznie
z dokumentacja przetargow4
Protokal wraz z zal4cznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakoticzenia
postcpowania o udzielenie zamowienia, w sposob gwarantuj4cy jego nienaruszalnok.
W przypadku unormowati szczegolnych dotycz4cych specyfiki i terminu
przechowywania dokumentacji postcpowania wnioskuj4cy zobowivany jest na pi§mie
poinformowae stanowisko ds. zamowien publicznych o tych obowi4zkach.
Stanowisko ds. zamowieti publicznych zwraca wykonawcom, ktorych oferty nie zostaly
wybrane, na ich wniosek, A-02one przez nich plany, projekty, rysunki, modele, probki,
wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materialy.
Stanowisko ds. zamowieti publicznych prowadzi rejestr udzielonych zamowieti
publicznych, oraz sporz44za roczne sprawozdanie o udzielonych zamowieniach, ktore
przekazuje Prezesowi UZP w terminie do dnia 1 marca kaZdego roku nastcpuj4cego po
roku, ktorego dotyczy sprawozdanie.
Regulaminu UZP nie stosuje sic dla zamowieti i konkursow, ktorych wartok nie
przekracza wyraZonej w zlotych rownowartoki kwoty 14.000 Euro. Realizacja
zamowien, ktorych wartok jest niZsza ni2 wyra2ona w zlotych rownowartok kwoty
14.000 Euro, uregulowane s4 odrcbnymi przepisami wewnctrznymi
§ 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj4 zastosowanie akty prawne
reguluAce zarnowienia publiczne, a w szczegolnoki ustawa Prawo zamowien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 z poin. zmian.). oraz przepisy
wykonawcze do niej.

(nazwa wnioskujacego)
Zakcznik Nr 1 do regulaminu
DRUK ZP-1
Nr rejestru

WNIOSEK
0 WSZCZECIE POSTKPOWANIA 0 UDZIELENIE
ZAMOWIEN1A PUBLICZNEGO, ktorych warto ge netto przekracza wyraionq w
zlotych rownowartok 14.000 euro, realizowanych w ramach projektow
wspoifinansowanych ze g rodkow Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach
POKL wdraianych przez Gming Brenna
w przedmiocie wyra2enia zgody na udzielenie zarnowienia publicznego,
NAZWA ZAMOWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

zachowaniem art. 29 - 34 ustawy. Je.th przedmiotem zamowienia sq robot)/ budowlane dodatkowo opts
nalety sporzqdzie z zachowaniem przepisow zawartych w aktach wykonawczych wydanych do ustawy).

RODZAJ ZAMOWIENIA (roboty budowlane/dostawy/ustugi*)
irodla finansowania:
W bud2ecie gminy na

w wysokoki

r. w dzial
zi

rozdzial

zabezpieczono kwote

Wartok zamowienia oszacowano na podstawie
. z/ netto, tj
na kwotc

euro.
Wartok zamowienia nalety ustalie zgodnie z art. 32-35 ustawy. Przy szacowaniu wartoki zametwien
udzielanych w ramach projektu wspolfinansowanego ze grodkow EFS, konieczne jest wyodrgbnienie tych
zamowien, ktorych zakres mote bye o.szacowany z gOty na caty okres realizacji projektu i ktore mogq by6
udzielone jednorazowo w ratnach jednego postgpowania. W odniesieniu do tych zamowiert ich warto,sce
szacunkowa winna by6 ustalona z uwzglgdnieniem wszystkich dostaw, uslug lub robot budowlanych
przewidywanych do wykonania w caiym okresie realizacji projektu.

Sredni kurs zlotego w stosunku do euro, stanowi4cy podstawc przeliczania wartoki
zamowien publicznych wynosi 3,839.
Proponujc:
1. Tryb udzielenia zarnowienia publicznego 2. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow:

3. Kryterium wyboru ofert —

4. Termin skladania ofert —
Termin real izacji zamowienia: data rozpoczccia:
zakoriczenia*:

okres*

data
dni kalendarzowych, od dnia

zawarcia umowy/przekazania terenu budowy*.
5. Wnoszc do WOjta Gminy o wyraZenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego o
warto§ci powyZej 14.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego
Brenna, dnia

Inspektor ds. zamowien publicznych

Inspektor
WYRAZAM ZGODk

Skarbnik Gminy

Zakcznik Nr 2 do regulaminu
DRUK ZP-2

Brenna, dnia

Plan prac dotyczqcy kaidego przetargu nieograniczonego/ ograniczonego* prowadzonego w
projekcie
realizowanym w ramach POKL

Czynno g e

Termin
rozpoczccia
danej czynnoki

Termin
zakoficzenia
danej czynnoki

Osoba/osoby
odpowiedzialne za
wykonanie danego
zadania

Przygotowanie dokumentacji
...
Opracowanie
specyfikacji
technicznej
procedury
Wszczccie
przetargowej
...
Podpisanie urnow
Realizacja zam6wienia
Wydawanie protokolu odbioru
Sprawdzenie faktur

Brenna,

(data)
- *) niepotrzebne skreglie

(podpis i pieczqtka kierownika zamawiajqcego)

Zakcznik Nr 3 do regulaminu
DRUK ZP-3
Brenna, dnia

Analiza
potrzeb kadrowych

Czynnoie

Osoba/osoby
odpowiedzialne
za wykonanie
danego zadania

Kwalifik Zapotrzeb
acje °sob
owania
odpowied kadrowe
zialnych

Ocena

Uwagi

Przygotowanie
dokumentacji
...
Opracowanie
specyfikacji technicznej
Wszczecie
procedury
przetargowej
Podpisanie urnow
Realizacja zamowienia
protokatu
Wydawanie
odbioru
Sprawdzenie faktur

Brenna,

(data)
- *) niepotrzebne skresclie

(podpis i pieczqtka kierownika zamawiajqcego)

