
BL] lILV' lir',.l|11 lŁl){o']

]l! rr! .Li{! zan4derie N!. 258/09

z dnia 20 st'@nia 2004 @ku

s' ŚpńNi. pao|mi. koni.ii pret.rgE.j do Dr4'gorN.nil i pŹer'ms'.d'.Di.
pąrfpowmi. o !dzi.|.Di. ptw GDiĘ l|owt znółimia r. z.d.tri. Dod

!am'ą -RozbudNa dec| łodochgN.j i kin i4.yj'ej Wz '
pżłlĄ.feniabi do dzialck pr.y !l' Pl.lkNcl w llos!j'''

Na Podslańe a,1' ]9 u'1 2 i 3 u'|dn), P|ąla zźn'ó$ień P|b|icż|llch z dnia 2q r1,Lżńi|l

|au rc*! (lctól jclholi.'. Dz U 2 2007ł' Nf 223 poz' Ió5' ze zń') azĄda się co n6Ępujc:

$l ' Po\o|uje Śię konisję pal&gosą do pżygplo1veia i p@preładaia pGĘposmia o

ldzi.lmie amó\ienia Publimqo o Ndności po*}ż€j t,|.00o EUR na ad'nic pod n6ą
.'RofbudoM si€ci $odeiąloBtj i łanaliacyjnrj $@ z puy|ącajani do dzialek PĘ' ul'

Pi.Śko\rcj s l|oNj'' 
' 
tlóEgo m.Niającyr j.st Gnim llowa . w Śklad2ie:

4 \łladyŚlaq sbnGlałski

s',an [bŃtrili . czlorck

ś2' Komiija qkotruj€ cz'vmści' o |.lórycl! no*g w ań- 20 6ta$} PEso amórvicń

s 
j' s/xsólÓs! alGs pfu tońisji pr4laĘNj 5bo*i zjlącary ..Regulmin rońiŚji

{J' w)'komi€ zauądmia poBjć'! si{ PrĄ'odniczĄcou tońnji pfubĘo$€j'

'Ś5' 
faEąd4nie \thod' }.życie z dnim podpiŚinia'



uumnM rb\L.l !eL lnr!ni! r00r r

Regulamin Kom isj i Przeta rgowej

I POS ANOWIfNIA OCOLNE

e) ..lst!łie'. należ] p[ez to rozlmjcć uia\rę z dńjJ 29 51]c7.ja 200ł |

!r.s! znó}ricir publiczlych tj' L]z, LJ 72007 Nr]]].noz ]ć55 zef]n.)'

'.u'hóNjeniu.. nJle'] trł7 b n]7U.1ieć ,anrórYjenic tuLrLjc,n.' c,]Li
urnolę odphną /Jwjernn:] nrjęJzy anrl\iajac)nr J wYllnl*.J. k(órej

Pvednri{nem lą U\ługi dona}y llb rob.l) budÓ$lme kŃej 2\rcjc
PoJlega PŁ.Plso.r LŚnw!

lrołalosiclia Rcgulafolnl ńarą aŚoso\ani. do pra. Konns]i Do\olf\lan]dr pvef
KicnNnlka Zjnra\iającego l cefu p.zeplo\?dzelia poslępo\aljJ t Ud/i.L.nie

5l

ILekm.]est nro1Ę ]v poŚanowjcnia.h RĆgulmjnu o:

PÓŚan.wjeÓił Rellllńlnl ń1'ią .dPo\iednjc,!śosol"nic do
I]nn\ad^.lch n! podslllic usl!r\. PB\o Zanóuień Publicfllch'

..Kicronniku Zn'nirvilją.qo.' . nalczJ Ff.f t, ru,umieć Bunisllza IINq
lt]b osobę dfiala]ąc.. na pod*a]li. uN\a7.renia Bullrisna llo\r'. '
Up|a\njon.. do przygltowanix i prz.pro}adf..ia poś.po\ani] o ud/]elenie
zanró\ ienl. Publi.zncgo]

..Kohisji'' należ} Przef 
'o 

rozumieć Konrijję |zelaryorvą poNolarązlodnje
7 poslanosicniańi L]Śałj. ] ninjcjs2c.go Rcgulminl;

..Reculamrrr '.i. !, a. oo r.' i1r". / ''

..s|\\z nalc4 pż.z to rozuni.ć sFc.Yl]kacię |noluch $Jnu ó\
lanrówienia lub iMy przekazyi\'l.y wykońx*'ĆÓm dokunrenl' \' którym- " l.: r.c /' d).r-1r | 'dlr.l.,J r"_

..UzP'- Dal.f} prz.z lo lozuńi.ć Ur/nd7]]nó]ie|i PubIiczD'\'ch.

..\\lkonarYcy..-.alcą p|zcz to fu7ufueć osobę ljzyczną osobę p|xllą a]b.
jcdnonke olga. j/aqjnE 

o 
jeposiadającą osobosości pnsn.j. kŃ! uble!d sję o

udzie|enie zinró\jcDia' z|o4,la ofenę ]ub a$alła uDouĆ l s[a\le

..z'msviająctn.. nlIea pźef t. fuZlnleć Gnrj.ęllo\a



J

f

c4mośśi rv tÓku lc.dury udfi.l.nió Zźmósi.nń dokonF$c są z z4lD\fiim
ut(rĘlr,n)ch EBu|eji 7h!$i.ją..8o' $ '!n iŃNrcji \ atrsi. obi€.lu

\\' a}$i. n.c tgllosan}n s'ninicjv$ R.Bulminic. ?!\lo$\.nic ń'ją n7lTist
Uj!\! oru |nrc pupis} Pń\J Esu|UjĘcć UdziĆleE zano\ien'

Poslugi\vlniś się niiiejszynl Rcruldnircm nj. zwalnia c,ońló\r Końisii z
odto(iś'l/'J'no(ci aprdPr'ulJz.ni. poJęposJnE7godr'., r'le.RJ|nl plo{o

II. SKLAD KOMISJI

!2

xieloŃi| an8Niająegó sstaj. PBwodnicf&ego Komilii i j€j s.kct&a spośŃ|

l3

l ' cflontami Komnji ni. ńoBą b,.ć oKń'' łór.|

ubicgają się o ud'el.ni. ZMótisi. Wąc.ro Puednio|.ń postępo\ fuia:

pofu|.ją s' 
^'iązru 

mL.fukiń' ! s'osu.lu po|rc\i.ń'N$ lub
rDsiRN*Nr N |inii I'Gkj. polrsicliśl$a lub po\im$&NĘ N linii
hrftj do drugiclo {oFia. lub Ę A.iq2t z l!fulu pŹ}'sFebÓid odeli
lub luEtli z {ytmN!q. j.!o A'ęF4 PrrMtń lub cz|on]imi o'Bfuó\t
a.ządając]th |!b orlanó* nldoE,J'ch wllioMs!ó\ ubi.g.j{tch s( o

pę.d upl] Dlm ] la( od dńid Nsćżęći' pośĘ!'o\\żnia o udzic|cnie zlmós'icnia
poe$!\łały w stosunku PmCy lub zjsĆniu f wyko!!q.ą |ub btly.zlonkrńi
o.g'nó* m4dając)ch |ub orlNóq ńadarczych \'.!koB$.óN
ubicgającJ..h się o udzic|.ni. zrnó{icńi!.

poó$ają z \Y'*ofu*cą s tdłń śGurJo PńsTyh |ub fot:llTznth. 
'. 

no^
|o budZić uagdńiom rrąlplisoś.i co do b.zŚnnności lycb osób.

asl!l). pra\ońffńi. *fuc 2! !r4!le!n\o popclniońe \r zs'iązku 2

.lJs1ę!$Nani.n o ud'ĆlĆńi. ruńŃsiśńia. platęps(s! p'ek(pś\!. p@
slępŚ*o pucci\'ło obrulowi gośpod.rc4ńu |ub inń. pż.sllpsso
popelnion. w celu osiągniecja korfyś.i najątko*ych

obowi47tiem czlonlów |$mŃji jśgt żloż.ńi. ńit^v|rcaE Po zaPoznlni! sę z
oświ.dc7łilmi lub .iotm.ntmi z|ożońymi Plz.z Ęloia$.ó$ dgmych
oś\\ił|.z.ń o aishicniu lub bEk! iJ|ni.nio oto|ic'no'ci. o ltóĄch nosa N uŚ' l
oś$iadcani. sim Źośn flożoB rat'ś $ rminie Ńai.js4m' jc^|i
okÓlicfuś.i. o ktooth m\a w uśt l ujŃniĄ śi( tr' lolu !E Komisj i' oś$iltjcznia
dolqśó 

'ę 
do prcbto|u F}'ęposoi' o ud,i€loi. zMó$io6



Pud\odnicf4c! Komisj i \}lara 2 jcj pńc c'onra. kóĄ :

a] zlo4l oś{iadcz.nie o ajśnjĆnfu klóĄIoh\iek Z oko|icflo]i.i. . lilórrch

Infomdqę o syląlzeniu czlonła K.fiisji. Przc$ldniĆzJti' Kotr]Ńji pŹ.ka/uJe
Kieru\nito\ri ZonaNiając.gÓ. kióĘ! podejnni. dŃ]'2ję o odsol.nil| czlonk. zc
s||adu Komisji i .qcnlu'lńJn lo(o|.niu w j.eo miejsce nosrlo.Z]oŃa Ko.lisji.
No\ czlonck funlis.ji sklada ośśiadczclic. o k|ó.Jn no\a \t un' :. \ n'ikróLs,)ń

nic zlol.\ł oś\iadcfenia N t.rninig \Yyznaczonrnl lrZ.f Pż.\odnic7q.ego

zlo2]l oś$i.dczeni. nic7godne 7 Pm\da - N laliifr \!..dlu syh.zenie
naslętl'iĆ z ch\ilą uz'rskania \i.dońości \skaając].h n! niepn\d7i\ość

zlof'|Z.lodtr. Z plt$d..oś$jadc7enig o bmku okoliĆhoic]' o liloĄ.h.u\!\
UŚ, l.refeIipoz|oz.niuośsind.7eniIokolicznoś.j lakić7ihll!al!

$ obcc Przc\odnic4ceso Konrisji
\) }ą.7tńid doIonuic bczpośrednio

regood\oh u i loNokniuwjego

złozc i. oś\\icdc/.nia niefgodncgo z lrłqd4

: \n' PoślJ'7J Śic c/\nno.c' U|sJ'.L of.n o'J
\ pI\ { aja.\.h nd \qtrit postęt{Nani.'

łl

()ó\ol.nie czIonka Końisji może naśą!ić jcżcIi:

cz)'ńności od.brańia oś$iidczeIio i d\enlualnego
(ieonnik zama{iaiąccgo. |lo(|ejnnLiąc da)zię.
miejścc noNcgÓ P.alodnicf ąccgo KÓnrńji

!,r

c7jnności Kollisii. jeż|i ,!slal} dokonanc z udzialenr c/ulka podlelajaJcgo
\l|a.zeDiu' poMlr/ się' ch'\'ba żc poslęPorvanie po\inńo /n{Ń lnle\Lażlione
fasadę tę Śo$|ic się odpo{iednio do sylufji. N hórcl Ć/,l(!rś\ Konrnri z.Śańic
Ęlączoly z p.Bodu nie zlozcda ośsiJdc7eDio' o któ|ym jn(Nn $ s] ln 2' a]bo

zplz)cztn obieklywnych nie ńoż. on s)koń)$!ć $rlilh oboNlązkó]v.

n'eobelnośc (/lunka xrńsJ' nJ posi€d/cniU Kdnisji nil /oJdil
!spE\fiśd|ńlio., \ł lrybi€ rYsk'an}fl N .Ś 3 ust 'l.

c) czlonck Końis]i nie \]koDujĆ daloaf'ch na niclo obo\iązlióN lub
ob.\rią^óN N:-nil'aia]ych f pr7elisó\r pra\'a. poŚano\vi.Ii R.lula'njnu ofu
Jec}Źj] J,Eł{odliczącogo KoDisji. inn'ch nif obelno!ć !n pÓncd^nlach

III. UDZIAL |}|EGl.YcI' r |NNYC osÓB w PRĄcAc|t KoNtrsn



Ą6

l' Jezeli dokonanie ocen} o]in lLLb im]cb cfy rości *'postępol"niu \Taga
siadonrości specjllnych. P'€sodni.fąc}' Konhji sklada KieN\nikoli
lam.qiaja.ero unoty\o]valy iniosek o porvolaÓic bi.gllĆh t^.z.Z]a\cól')

2 \\:n].sek !.sinien ss|ł7!sać osobę biegIego oraz pże\ridy\raDą l-\sokość j.!o
\ynagn]d^nia wr' ł 

'ódleń 
l]nansÓwania' Do \ńiosk! pÓwińjcn zoŚać

ztlą!7-ony pĄekt umouy z bieglyn]

$7

l Dcclzję o poMłaniu biegl.go podejmuje Kiercslik Zm.uiającego

2 Po podpisaDiu ullo]ł] i zobowi&.nia d. ?'.hÓsa.ja loutnośd' alc prz.d

FzyŚąpieniem do *}konania jakichkohli€k cf}nńÓśĆi. biegłr' składa oś\iad.zcnlc. o
klóryn jno\'a \'!] usl' 2. P]ze\odniĆ/x3y Komisii ńic dopusfcza do \)|ionania
c2tńÓoś.i przef biedego.1r slosunku do kń€go zjdzie któnło|\i.kfoko|iczności.
o klórych ńo]va N l] uŚ l

j Bie8]) Fzednawia Ópinię na piśnrie 1v lernrnrie okFślon)m ]Y unro\'ie. ! n!
zapnrszen]e Prle\lod.rĆZąĆego K. isji bicźc dziaI l posiĆdfcniach Konrisji f
.głosenr doEdcz}n i udziela dodatkoslch ł alnień

I\'' PRĄWA l oBo\lĄz(I czLoNKÓw Ko]lIsJl

s8

l czlonkolie Konrisjj będąc} pfucounikanri Zanra]viającego s)'konujE $!oje
olro\dąlii z$iąfaue f Udzialenr rv pncach Konrńji \ nnmdr obo]ia?kó\'

] ob!\q7lien p'dlożonegÓ Ćzł.nka Kofoisji ieŚ umożnlienje c7}.nk.\i Kon]isJi
udzialu ( pEcach Konrisji

:] czl.nek Konris i .ies1 zoboNiąany' naj$cześnŃj jak kJ Jesl nro,lrlt Po\riadofolć
|ŻelodnlĆzą.cgo Konńii o ssojej nieobeorości nj Posj€d,enju Kofujsji' Fldxią.
pl'4'.z-vn' nieobeĆnośĆ j

'1, Deo]Zję rr sp sie uspra$icdhvi.nia nieobecności czlolk! Komisji n! tosiedknil
.odcin i. Pżevodnicz4cy Konisji' D{rZję o lspra ell|nvienfu ni.obc.lości.' '' ' '-./!.eo 'Ó. Fo Lcj ' le B' | 

' ' 'l'.|o \(i

$9

1 c7łonl..rvic Komisji {ykonLią poNieżone inr cz'mości ]v dobEj ucże. 7
z.ho\jfueń naj\qższej Śafuności' kienljąc się ul]alaie przepisanri pLas?' $\oją
Niedza i doświadcfenienr



] Do obo$iąAo$ cflon|ósKÓńF]' M|e'' " 
wśegó|nośc||

O ldzhl !r posi.daDiacb Kollisii,

b| s}kon'a'mi. imrh cŁvm$i Zsiązn'ch f D@ami Komiśji. z!odń. 2
po|.ńiMi Pa$odńic4!8o Kom.sji'

!t0

cz|onlioń KÓńkji ńie wÓ|no uj!$niaćjakichkÓ|wiĆk infomacji 7wiq?an)fh f pBśbi.li.n
pilc KomiŚji. N lyn v 9.z.!ólnsci infonrcjizwiq?trych z:

a) |ic7Ę dożon'ahofcń do d'q' 
't|adfiia 

ofe(

b) Fabi.li.n badui!. ocoy i poó\fuńi! treści 
'o2oń!.h 

o|eń'

ś|l

czlomt' Komisji na prs! i oboNiąZt UcaśńiclM u€ \szyŚtkich Pńceh &ńisji Óż
p'a(o \r|ądu s. s54st|ic dokuńon ^i.lĄś / 

p.&J Komnji

tt2

l' PE\odnicf*! Końhji kińj. j.j lEmi Do j.go obos'iąfró\t n.lcĄ.-' \

ą odcbEni. oiwiad.zń cz}ontów Konhji' o ł'ó.ych mo"! s Ś] !$ 2' od
poinfo!ńouBiĆ KierÓMik! Zom!łiając€go o okolkznościa.h. o |lóry.h
movo* $3 Wt' 3 albo w ł'l

b) $'\ae7bi. l.minó{ poś.dań Końisji.

c) podzialmirda cdolkós Konhji fln. pod.jnosa}th q Ęlbic obo.4o.

d) 'DdeŃ\!ui. PErYidlo*€go Pfu$adrcnia dÓkuftń|.cji F)ŚĘPrrMia o
ud2i€ldi. zffiótvi.nia;

c) ińfomo{ei. Kicrcsnila Zm*i.jącceo o proh|.mach z\iq7uych 7

r'fuMli Komisji w !ol.u postęPowoi! o udzieIenie zlmóNi€nili

f) Mdzó. nld lcmilo\Tm i pBwidlo{-am dokonyq'& ob śzylDo$i \v
po{fFslniu o ud'.l.niez.mó*i.ni!l

]. Do obo\rią{ó\'s.tt.|@ xmisji B|q4'm'in':

a) P'osad4ni. dol'un.ńacj i Postępowlnia N spńsiś udzielenid z4nó$i.nia.

b) ol8anizowońi.. v ueodńi.ńiu z PżsodnicfącyD KoDiŚji. l'osiedfeń



c) obsługa lecbnicao organizacyjna i sketdska (omhji w.oslępolvbiu o
fufielenic Zmósicnia, w lyn n'in' pż]'jęcie i rejestńcj! olin.

3 PEsodnicząc)' i sełJeIlz Komisji kolzystają w 1ratcie \rrkonrvani. słoich
obowiązkóN z pomocy oremifacyjnej Użędu Miejskiego w uowej.

v. czlNNoscl w TRĄI(CIE PosTĘlowANIA

$13

oboRiąznicn PŹewodnicząceeo Konis]i jest talie prÓwadzenie postępo\'ania, któIe
uńo'nvi jego załoń.zenie w ńofli{ie najkóGfyfo, dopusazalnynr przef pżepisy pra$a

$14

' |'' '.?tol/ę' 
u foqęlouJ '' 1P\.w \on .'i r i1

a) wydajc |ub w}5yła fainteEso]myn wykonawcom slwz,

rJ) plowadfi Ejestr vykonałców' którzy pobrali sIWz'

c) plz)imuje i reFśruje apytah wykonawców odnÓśnie teśĆi SIM lub
nnycn dokutlotów i nie^łIocaie PŹekŹu.je infomacje o ich s.I)IyńĘciu
Przewodniczącemu Konisji'

d) pżyjmuje i ĘstruFoftńy'

e) plakeuF $}iaśnienia |ub ń|ornrcje o ZniaMch w slwf \rszys&nn
wykonałcom, klórzy pobrali Iub olr'z)mali slwz,

0 spoźądz plolokól zebńńia wykona}ców. jeżeli fostalo ono zsole..

g) spoŹąda plotokoly z posiedreń Komisji'

h) je,reli !v posied&ńiach Konisji uczeŚnicz! Óbsenvatol $)'Iaczony Fze7
PfzesaUzP infomuje obseNatoń o €minach posieddń Konisi i

2 Do obo{iązków PŹewodniczącego Komisji u' toku poslępowmia należy n iI':

4 ap*mienie, żeby oNarcie ofeń złożlnych ptrcz vykonavcó\ naŚą]iło {
lst Ón}m folrJsĆu l leminie,

b) sBawdzenie, cz' ofeńy zośa|y z|ozone fgodnie w x!ńogmi oiŹ Ćzy ńie
do sdo d o ich prrdwczcsncgo ol{tuci a,

.\ apcv r c' ie 2eb) o|i ry / Ó/. F P wf'1d'e ) n.e'm n ś
nie zosta]y olqÓŹone.



Y'tkona$y. któŹr zn'ż'li hkie oi.ny. zoŚa|i poinl'ÓmoNanl' olrm' Żc lctl
o|ćny niD bsbl} ÓNożonĆ.
zośalr ^ńco.c $}toMwlom b9 osyierania po Ull]\i. lcminu na

d) oglo9cnie tMl!. j.ką zanalftjący mi.ra pr^mcz}ć na sfinan$\ańie
aoóŃ€nia bezpośFdnio I'rrcd ol\urcieo ofcń.

D \'kon}a\aric im}ch Ć/'nno&i' I(ól. Dic zoŚbły na nroc' przcpisó\ Pra\a
lub Ńiiejv€ro RelulaniDu fasfzcżone do tonrpclcncii Konisjj |ub
KieroMika zanras'iające!o.

g) pżekaĄł'anic do ]v|aścisą komó i orgłnizmljnq. icżelj achodfi lak.
polzcba. poręĆfeń j g{mficji b{*oByd]' !{al.ncji ubczpieczen]oĘd1'

"tksli. .zekó{ ol' ińne8o rodaju doklnenlów \kładan)ch przef
wlkońawców jlko sadiujn onz in|orno{o]ie t] konórkj o końiecznoś.i
dokÓnrnla zwrolu wadi0n wykonaNcom

$ts

Po ob\Tciu ol.ń (onnja pzeplo\ada da|y. cfJiiości \| lolu tos|ęPo\flia z.todnie f

st6

ofcń] z]ożon€ po \!7nebn\fo Gm|ini. Śk|addia olin 
^lTaca 

się o..I.ńbń bez

$17

o|eń} liepodlegajĄce zutóceni! olwlśru Śię.3pofądając 
^sawienie 

t}clr ofcn

st8

I Konrisja podcjmuie dec},.je Źwl]ilą siłkszollią gkNów N ob{noś.j Ćo nlnni.j
połoE cz]onków' tv l)nr * obeĆńościPtc\bdńiczącego, z zastfezenicn \ 2.|

] Jeż.lina posiedzeniu KonŃji nicno 
"7fiłgdn.go 

ksonm. pÓsicd7d.je odfu.Zasię

] J.żrli $ takĆie glosoŃJńi. ap&lni. ńwna liczba glo$\. dqduje g1o5

P7eNodnicząceeo'

\1. cz\.{\oso zwlĄzANf, z BADANIE!| l ocENĄoFERT

$t9

Kotr]Ńj. dołoÓuje popla\€k ocz'NiŚtcIt. ony|.k PigNkich oro on\ lek Bchunlio\ch \
oblicaniu co}'u lreści flożon'\ch o|ń. Źj{iadaniając o tYm nief\lcznic danego



\\'j.lon!Nce biorącelo !d/!l N postapo\,ni!' s.krce Konisji sBtr4da ześb\ieńic
N!u\.k dokon lr.h pŻ.2 Ko.'Gję s teści ofcń.

sr0

$'d!lsf.] k.]ejn!ści KolnŃja d.ko|uje occny ol..ń /łożon}ch w t.rmi|lie pod $2gl|don1
$ NIoienl' Śarunkó$ fomalnych'

$21

Kolejnrnr clapcm pi.c Koolhji j.$ @ena $xclnienia pŹez u.7Psllliłó\' poŚępo\ani!
\'iluńkó$ okEś|oŃch N sl\\z'

$23

l' Po dokoMniu cflnności. okór'\cb moło lv ślo. 22. Konisja noŹ. n' in stiercNić
do KieloMika famlsiając€go \ńios|ri o:

l' Końisjd ńofe 
^vlócić 

się do UcŹ.slńikóN F\lępoMnia f ,{d.ni.n flo^n'!
\jaśnieńodńośńi! tc$i zlożontch ofcn'

]' Jez.li nicuapc|nicnie dokmenló\ sku'ko\alob' lDic\Micnicm Do*ępo\ańia
Łnla\i.i3tJ \/,js! ltJykona\.óN. l1órĄ rv \-azucónjnl lentri'lic e fo4|i
dokmeńló{ polrvieldzjąc}ch spelni.ni. snruŃó}' Ud2iaIu l' poslęFotanlu. do
uzuPeł'rienia l).ch dok!ńlnló\ \ olileślo]ynr lemlnl€

a) \-akluczclie okJeśtol'ch podniolóq z po$ępoNan|a'

b) otlr7aĆĆDic określonych ofcń.

c) Mlcważn'.ni.postępo\dnia

]. o podja.iu J4yzji. Ó k'óEj nosa \ usl' l |n' a zanasiJiN\ asi.dmi'
Zink$\ańĆgo u')lona\.ę' lnfomEcj! loNima z\icać ozgdnicni. faknc7m

]] o podjęciu dĆc}7ji. o klóEj noła $ uŚ l |il b lub c. ffit\viłią.y 2$ńdanria
lvsftŚ|j.h wy|onnscós bioiąctch udzi{l lv poslęposani! llnbuacla Po\n i
awicrać uzalidDiĆlie llktyczne i pńqnĆ

s2,r

l' Je'lli nie ajdą oko|icaoni tgdńiające uinuaaienic PŚ';Po\nnia. Konlnj.
poponujc \}''' najkoŹyslnicjszcj oi.ńy na podŚa\'ić ind)Ą\'iduahcj eł' ofen
doronandj pizśz czlonłórV Konrisji

2' Pżed dokonan]eD iDdyŃdualnej o€Dy olcn cflonłovic Kof]isji hpozDją sĘ f
opnrią biegłcso. jc7eli zosta] on F.wolłny'



i Indlsjdulna occna ofen odb$n się \)l4cmi. na 

^ 
sb\\ić ktvtrió\r G.n\ Óferl'

ol'reślo!].h dla dancgo PoslępoNlnia.

'ł' l.zrli j.s to Uzasadrńn€ pEljęoni \t]luimi N.n] o|.ń nD'na odsl@ić od
ind\\idualnej occn) ofen. \\' Ekim przyFdku KonjisjJ spożł'lz jed}nic liscm.
uasdnńnn \ ybnru oleńy nljkoE}$uicjV.l'

$25

l' Podlisan} prclokó| z losiedz.nia Konisji a$iclfl proFz).ję \bofu ol'eń)'
n:'itfiZyś cjsĄ.'iczli Ko]nisja d.końi stboru olćrlt,

:' Jeze|i Ńifu\Tik Z'nariając.go atŃiĆrd,j prcF4,qę ŃoDisii. PŹ.\odtricaJ]
Konlisli PBdsla\i! mu do ldpisanid pmjcłl] \1magan]ch 2\iuJ.nri.ń i

$ż6

I KLdunik Zan1.$il.]ą.e.!. śNietdz ni.wlaość.Z)nności (ln]isji pod ql).ch z
nmu/.nien PżĆpigjrr pru$ i.

] Na p.]clenie Kicro\Vnika ZnDjl\iającelo. Konrisja po$loa Unic[uznionąc1) nność'

I IT. PToTESTY I OD\}OLANIA

)' o $ńilsieDiu prol.slu \f poslępo\anfu o udzielcnic zamó\ic ia Pż.\.d|icząct
Nonl.i iIl|ornutc l'o\lo!zFi. Kie{{|Iu 7ł.!s iJjJ(e.'o

]' \!.lf l 4$iadońienienr Kiero\'nilia lumawiajqcu-{o. P'$\!dnhfą.) Komisj]
\]/n.La termin posi&lłnil xonisji.lńĄ F\\inicń lJr4padai nldŃzliej :r (rą')
dni po dlci€ ruicsioia pDtcslu.

]. sek|Ćl.tz KonriŚjiN]s)|a ińfonnaĆję o $i.sicoju p|olst!.raj.go telci i Źa|fulJ.lr
\V)Śtkim \'!\onJNcom' w in|bmacji NŚląje sie t'kze na a\ieś7cni!'bi.gu
kń1inu z\ązni! o.€ną orlf \ą\a w.\tlona\.ó\r. Prd rygorcD \llluczeni. z
poŚllo\fańia. d. plzcdł!żĆnil \\azrościNadiun ]ub snicsićnia ńo$.co u]diun'

sr3

] Ptolcsl' piśma \\j!kona\có\' |tóźy lą|ączr|i sję do prole(u olaz fuDolisko
Kon1isji I sprawie lozpatr^nia pńtcslu Przeqodńjczący Konisji pŁ.|.!ZuF
Kiero$!iko\i Zma\'iająĆ.!o liezwnxZnie Po f.lończ.liu losi.dz.nia (onlisji \r
przcdDfu cie rezpalż.nia prtcnu

]' o rofs1l7'.nię.illplolesluŹasiidańia 3ję \łykońa{.óB nic póŻljcj nj7 Lv lśmini.5
dni o d!lj. zlożcni! ptolcslu Pjsmo rv tj spE*ic lo\inno a\i.rlć uf.sadnieni..



qskaa] ące na pE]'cfy.] rozŚtzygnię.ia onz Frc/enje ! sDosotrie i tennilie
1rnicsicnia środ|a od$olawĆ7ego,

L

l

.l

l

I

ś29

\\lpż]'padku łnjesieÓja pl(neslu' aż do dniajego oslalecmego IozŚrzygnjęcia, nic
rYol.o a\Ęeć unro\' N spl.lvic fanrółi.nia pub|iĆhe.qo. Z Zaś.feżeuieD un' ]

Prolcś].Ś ośalecnie rozśrz)gnięt)

a) ieŻeli nie sniesiono od(o|ani.. z upl'v{em temnu do \'niesicni. odNolańia'

b) N przypadku snicsicnia odsolania:

7 dnjcm d.Ę.7!nia poslanow]eni! Nończącego Dostępouanie od\'oIa$czc alb.
ĘIoku zespolu a[bitń[' alLro

7 d icm łydanja syoku lub pos(ano{ie.ia koIicząccgo loŚePowanie w slńsie
p.fcf san okĘgol}' .lbo f ĘlY{cń lemin! dd LvnieŚieoi! skargj' jc'eh $afto!ś
zanrółien]! dla lobót budoulan}ch pŻeknca u'rażoną $ flo!-'ch |óqnosaność
ksory l0 000 000 euo, a dla dos(aw lub Nlug 5.000.000.urol

Je-]i zaohodzi pilna potrzeba udfiele a Zamósicnia. której \!./f,śojei nie nrożna
b]]o pżclidzicć. a nio R)ńi|' ona z win). zanra\iaialcro. Kicrorv.i|
7'nra\ńją.ego moż-e n! \niosek Komńji 

^ńcić 
się do Ple7esa LJZP o s}danie

zez\o|.oja na n\a|cic mro\! przcd (cminem oŚaleĆ,n€so rozslL48nięcia pLote(u'
nrol$liąc 10 qzElędanli spolccznymi lub gospodarczJ.Bi' któ|e lz.sxdnilrą pi]ńc

s30

W przlpadku u$zg]ędńie.i! FoleŚu, Komisj! pofidza oproleslosaną czYniośi lub
JokonuJć c/-!]mości aniechane]'

sekrelaż Komisjiq1syła do w) konał!ó\ a*'iadomie e o po*1óŹrnitr Ć1ynności.

sll
o łniesicniu odstlmia Prze{odni.zący Komisii inlomuje nief\łoc7nie KieurnjkJ
Zana\iającego. l.fe\odnicz4!) Komis]i przedsbvia KieD\niko\i z!ma\li!j4!eg!
rekoltndrcję Konrisii Przct.rgo\Cj odmnrie shno}iska fanrawi.iaf.go l
pżedmiocio $niesionego odł!]ania,

Kielo\rfukZańa{iająĆegoPodejńJjedeĆyf]ęodnoś.ieslano$iskaZamaNiające!o]v
pżcdńnJĆic łTjesionego odrvolaDia oraz wskazuje osob' reprezcnlując.
7dma]riająĆego rv postęporvaniu przed zespolenr a|bitóv' B 1]'m Przcq.d.iczącceo
Konisji lub jego Zaslępcę

!3t



1 o $]ńik!ch postępoRania odwolawc-Bo Przewodniczący Komnji infomujc
nie^łoĆf nie KieloMik! zeł{jającego przesyłając mu jednocf eśnie istolnc
dokunenly związme z postępo]€niem od$olawczyn' ł tyn l'opię olćczenia
zespolu ańilrów wmz z infomacją Konrhja pżedśa}'ia Kierosnikowi
Zanawiająceeo propozycję sposobu u}kolania oEczenia arbitrów'

2' Jezeli jes to q opinii Konrisji uaadnione' Wu z inlornacją o której nowa ł'us, l .

Pżervodniczący Komisji przedśawia Kierormiko$'i ZmałiająĆego rekonendaĆję
odnośnie sniesienia skargi na \ymk rspo]u dbitró'

] (ierosnik Zmawiającego podejfuuje decyzję w pzedmiocic xlicsienia skegi Ólż'
jeżeli zoshie podjęla decyzja o jej $ escniu' sskaajc osobJ. IepE4dujące
ZamaNia.]ącego w poslęPoNmiu pŹed sąden,

4 Jeż€lj skdgę Miesje druga stona postępowoia od{oławczego' KiercNnik
Zajnawiająego na sDiosek PżervodniĆzącego Konisji wskazuje o$by
rcpreze|tują.e zmawiającego v pÓslępowMiu pżed Śądcń

vIlI. zAKoŃ cfEN tE PRĄc (oMlsJl

2

Ix. PosTANowlENIA KoŃcowE

Niniejszy Re8ulanin wchodzi w zycie z dniem 20 sryĆhia 2009 I

s33

Konisja kończy prace zBiązne z udzie|eniem danego Zanówienia z dnien
podpismiB unrory w spnwie Zanóvienia lub 2 dni.n podjęcia p'-ez Kieńrńika
Zma\'iającceo decyzji o uniełażni€niD posęFos'mia

Po za(ończeniu pnc Konrisji jej PżeRodniczący pżeku.je dokum.nkcję
pośępo\'ania do $'łaściYcj konólki o€mizc)'jnej s'elujej p'echo$'mia z-godnie z

'! ii


