
Bl]I1}1lsl.]lt lŁ.)]\ł'l1.r

,," l"ll l-i'r.\:

zar4dzenie Nr.234/09

z dnia 20 kwietnia 2l]O9 roku

w sp.awie poBo|lni! konisji pż.tlĘowej do pżygotow'ni! i pŹcprowadzania

postępowani! o udzielsde pro Gnitrę llowa zlnówie.i' na zada.ie pod

n.ną 
'.Rozbudoa! 

sicci voilo.iągow.j i km'|łtcyjnćj sfu z

pŹylą.zeni'ńi dÓ dzi'|ek przy ut' żaków Y l|oBej''.

Na Polk|Mie ar| 19un2i3usl y P|Na fuńówień publiĘnrch z fuia,9 slyżnia

20u raku (eksrjediÓlit! Dz'U' z 2a07r' Nr 22:] paz /óJJ 
'9zn, 

arząda się co n6Ępuje]

$ L' Powołuje sĘ komisję p*t$gową do pŹygÓloweia i p%piowad2nia Fstępo@i! o

udzielenie aóNie'ia publichego o waności poryżej ]4'000 EUR na admie F.d ńałą
,,Rozbudowa sieci wodociąloMj i kdalifcrjnej w@ 2 pźylączeńifui do dzialek puy ul

Piólowej v lloNej,, , l(toEco mawiającym jeś cniha IIom 
' 
w składzie:

3. Jmusz Kmiecld

4 v]adyslaw slmisławski

$2' (omisja {Tkonuje czynności. o klórych nowa

ł3' sTz€góloł' zkes pńc komisji p@lłgowej

w ań. 20 usla$1 PBwo anówień

stanowi za}ączoly',Recul@in komisji

64, wykomio urządfenia powiea się PŹewodniczącemu kobisj i Fretdgowej '
s5. zażĄd*oie wcnodzi w życie z dniem podpisaniŁ



za]ąca'k do zalalz.u Nl 14ro9
Bunhta l|ołej f dnia ,0 !wi.d' f009 I

Regulamin Komisji Przetargowej

I, POSTANOWrENIA OGOLNE

s1

l ' Ilekoć jest noM v postanoBieniach Regulaminu o:

a) ',Kierołniku z'nNi'j$eeo''. na|czy llp lo rcmicć Bumistr llo$ej
lub osobę działającą na pods|awie upoważni.Ói' BumiŚra lłowej,
uliaMioną do przyEotoweia i pŹeprcsadunia pos|ępotnia o udzielenie
zdóvjń1a PublIcznogo]

b) ''Komisji.. 
. mleł pżez lo rofunieć Komhję Prtatgolvą powolMą zeodnle

z postanoNieniańi Uśawy i niniejszcgo RegulmDu;

c) ''Regu|aninie'' na]ezy pluz1o roanieó niniejszy Regulamin|

d) 'slwz. należ! pżef |o rozmieć specynkację lslotn'ch w&uńków
fłmówienia lub imy pąekD'avfuy wykonawĆoń dokuńeń! w klórym
zmaMający okEś|a zóady i wadnki udfjelenia zmówienia]

e) ',Ustarvi€.' 
. mleży prrz to roanieó uslawę z fuia 29 stycbia 200'1 r'

Plawo żńó{ień publichych (j, Dz' U' z 200? Nr 223, pÓz' l655 r zfo.)'

l) .,UzP.. . mleży pu ez to fuzuńieć Uuąd zmówień Publicnyclr'

g)''lvykoDaYcl' należry pruz 1o rcfunieó osobę nzycbą osobę praNńąalbo
jednos&ę oigmizcyjną nieposiadającą osobowości pliMej, klóm Ubiega się o
udzielenie mówienią zloż'la oieńę lub awarła [mowę w ŚPENie
zafrówieńia,

/' 'zan'łiljłcyn.. mleży pIEz !o rczunrieć Gminę lloM,

i) ,Zanółkniu,, . fuleż1 pfuz lo ioamim mówienie publicae, .z'li
umoPę odp]atną zwierdą między aawiającyń ! wykonawcą którcj
pŹedniotem są uslug', dośaN! lub roboty budowl&e, któEj aNNie
podlega pŹepison UŚtawy.

2 Postmowifuia Regulaninu nająastosowei€ do prac Konrisji Fowobryeych pffz
KcroMika zmawiającego w celu pzepńwadrni! postępowania o udfielenic

3' loslóoqienia Rcgulminu nają odpowiednie Btosowmic do Flstępowń
prowadzonych ńa pÓdstawie uŚa$1 P'aso zmówień PublicznyĆń'



4' czynnośoi tv loku procedult Ud7ielenia fańó$ienia d.końtuane są z achomDicD
s€Wrętm'ch Iqulacji zamarviającego, ł trm in$rukcji ! akesie obiegu

W zakesie nie uresulowanyfi N niniejsfyn Regulmnrie. aśoso\'mic mają p.fepnY
ś ol\ o./ ime pPeDi \ p|JVe letJ|' i.(e ud/i.|'Ó e 7Jnó\.ń

Pos]u.liwmie się niniejszym Regulaminen nie 
^ł?lnia 

c'oŃów Komisi z
oJI ' u.d/- ńo'12 p 'op'o$ddr' rI porpovanid/tod]i/p'fl. am|pl {J

II.SKLADKOMISJI

s2

Kierotnik zma*'iające8o wskazuje PrwodniĆzącego Komńji i

s3

członłmi Konisj i e noBą być osoby' klóre:

L]

2.

Dbiegają się o udzielenie zmówienia będąceao przednriolem poslępo{ana|

pozoslają ł z{iąfku ńałżeńskim. w stosunku pokrevieńst]va lub
powinowaclwa s' linii proslej' pokEvieństsa lub powinolvaclwa *' lińji
bÓĆbej do diuciego stopnią lub są niąmc z Ą,tuh pŹysposobienia, opieki
lub kuńleli z wykonaŃą jego blępcą pń$hym lub człoŃmi otganów
zrĄdających lub oĘanó\' nadzorzych vykonawcós' ubie8ających się o

prd uPbTem ] Iat od dnia wszczęcia posĘpowania o udziclenie Zmó{'ieńia
lozoslayaly w Śosuńtu pEcy lub zlecenia z wykonaRcą lub byb czlonloBi
Órgmów żażądzjących lub oigmół n'dzorcfych wykonawcó]v
ubiegaj ąc ych się o udziel en ie &mówieni a.

pozosiają z wykÓnawcą w tatim slosuŃU pnMyn lub lakLycznyn, ż może
1o budzić ua*dnione ]Ęlpli\ości co do be^fomości l'ch osób.

ms(ały pmwomocnie sł.he za pŹeslęPslNo popełnionc q 
^iąztu 

2
postępowaniem o udzielenie anrówienia' przeslQpś{o plakupstw!' pue
slępsnvo pŹeciwko obmlolvi 8ospoduczenru lub ime prrestępst]ło
popełnione w celu osjq!. ięc ia koŹyśĆ i maj ątko$tch

obowiąfliem czlonlół Konisji jesl zlołnie nicz\łlo.aje po zapoabiu się z
oświadczcnimi lub dokumenlmi dożlnymi prref w)'konawców FiŚcńnych
ośMadczeń o aishieniu lub biatu itnienia okolicaości, o klórych ńoła w ust. 1

ośńadczenie wimo zoslać złożone także w leminie późniejszyn' jeżeli
Ók.licaości. o kórych nowa w uś' l ujaMią się w toku pnc KoDisj i' oświadczcnia
JÓ 4 7' '( dop'o'otÓ|JposepoWIio Ld/|eIe|'e 7amó. ie 

'|9'



l

5.

f.

$s

odwolfuie czlonlG Konisji noże nasĘpićjeieli:

Pftwodniczący Konisji \'ląca zjej plac cflońka' klóry:

a) zlożyl oświadĆ7enie o aishieniu któEjkolwiek z okoli.bości, o których

wob€ PŹewodniĆŹącego Komisji
*f lączenia dolonuje beżpośrednio
jego odwołmiu i powolaniu $'jeco

cz'Dości odebleia oświadczenia i e]Ye lalnegÓ
KieroMik zmrawiające8o. podejnując decyzję o
niej9e nomBo Pmwodnicząceco Komisji'

ś4

cżyfuości Końhji. jeżeli zoskły dokonme z ud'alen c'onła pod|egającego
wy]ącuniu. połlara się, cbyba że pÓstęloNeie powimo 2ostać uniewaaione.
ZMdę tę slosuje się odPowiednio do syluacji. w któEj cflonek Konrhji mstali.
wylącany z powodu nie złożenia oświadcznia' o któryn nowa w $3 ust, 2, albo
zlożtnia oświadczelia niezgodnego z prawdą

Nie powtar się czymości olPdcia ofeń omz cz}nrości fa]<lycbych nie
wllywająĆych na $yńik postępowmia'

nie złożyl ośŃiadc7-enia w lominie v],aacmn'm !'€7 Prrc*odnic74cego

żlof]l oświadĆenie niozgodne z prawdą . N tałim uypadku 
"!ląc7ini.mśęPuje z chwilą uzystMia wiadonośo qskżując'ch m niepEsdznlośó

zloży] fgodne f pawdąoświadcz€lie o bralu okoIicuoś.i. o kórych nowa w
ust, l , 

j€żli po złożeniu oświadcćnia okol iczno ści lakie aistnEły '

Infomację o wylącuniu czloita Końisji, PŹewodńiczący Komisji pmkmje
KifuMikow] zmawiająccgo. l.1ó.y podejmuje decyzję o odwolaniu czlonka ze
st]adu Komisji i eqentualnym powoleiu w jąo ni€jsce nowego cz]ot*a Komisji'
Nowy czlonek Komisji sklada oświadcanie' o klóryn nowa w usl' 2' w najkJótsz'vm

z pżycfyn obiek}amych nie ńoże on trTkon}vać saoich obotviąlków.

I eobrcno! czLorr.a <omi.ji n] po iedren.u Komi.ji nie b.lnie
uŚprawiedliwiona w qbie vskeeF w 0 8 ust' 4'

c) cfłoiek Ko6isji nie łykoluje nałożonych nl niego obowiąz]ów lub
obowiązków s]nikających z pŹepisów Prawa' pos1towień RegulmiĄu ofu
decyzji Pftwo.lnicząceso Konisji, imych niż obecność na posiedz€niach

II. UDZIAŁ BIEGLYCH l INNYCII osoB w PRĄcAcIl (oMIsJl



ś6

l' Jeżeli dokonanie oceńy ofoń lub imych czymości s' postępowaniu $}naaa
wiadomości specjalnych' PŹewodnjczący Komisji składa (icmMikowi
zmawiającc8o uDol}nvowany Miosek o powołanie bieEłyĆh ('eĆ7o2navców)'

2, w osek po$inien Bskaywać osobę bicgłceo o@ pŹelvidywmą wysokÓść jego
sfnagrodzenia N]az ze źIódlen finańsowMia' Do Miosku powinien mstaó
a]ąc7ońy pĄoktuńo$} z bng]ym'

s7

l' Decyzję o powolaniu bieglego podejńuje Kielownik zmawiającego

2' Po podpisbiu unoły i mbowiąaia do achotnia poufności' a|e pued
pŹyśąl ie em do }yko nd ia j atichłoIwiek cfymości. bi eEly sk] ada oś*'iadczeni e' o
któryń nova w Ą] uś' 2' Pżewodńic74cy Kohisji nie dopusTa do $,]'konmia
cz'mości pżez biee]ego. \ł stosuDlu do klóEgo ujdzie ttóńliolBiek z okolicaości'
o klólych nowa \ł $3 ust.1'

]' Biegły pEdslawia olińia na piśBie *'teminie okIeślonym w unotie, a na
aprosrenie PuewodnicząĆego Komhji biere udział w posiedzeniach fumisji z
Clo endordd./)ni ud/iel Jodr\ory.\sli.1rie.

II. PRAWA t oBowtĄzKl czŁoNKÓw (oMIsJI

s8

l' cz]oŃo\'ie Komisji będący pńcownikmi zma*iającego Ękonują sNoje
obołiązI{i związne z udzialen ł pBcaoh Komisji w Imach obowiąftów

2. obowi€-kicm pŹelobnego c'oŃa Komisji jest unożliłi€nie c'onłołi Konisji
udzialu w pńcach Końisji'

r, c'onek Konisjijest &botviązey' najNc*śniej jak to jest nożliw, powiadonić
PŹesodnicząccgo Komisji o s{ojej nieobrcności na posbdzeniu Komisji, podając
przyczyny nieobecności,

4 Dccyzję w spEwie usprawiedliwienia ni@becności cdonla KoDisji ua posiedzeniu
podejmuje Pftsodniczący Końisji, Dccyzję o uspmwiedhvicniu nicobccności
ftri odn . a*eo Komi.j i Dode mr e Bur;{?lloue.

se

]' czlonłovie funisji vykonują powiefune in cf'nności P dobrej }ieŹe, z
ucho""nien ńajsry^rej sanmości' kierując się vyłącaie przphmi lrałą slvoją
wiedząi doświad.zmjęm



2 ' Do obowiadós .'onlów xomisii n!|cży w Śau 8li|no*i:

a) ud'a| tr'posi.dfuieh KoniŚji'

b) Ę't@}*ai. iMych czyMoi.i niązuych z pBmi KoDi'ji. 4odtric f
pol<nińi PŹ.sodnicząc.go Końilji'

tt0

cŹ|oŃoń Końbji lic wolno ujami.ć j'łj.hj(oIwi.* infomcji diążńy.h f pmbicEi€n
pBc Komisji' w t}m { gc2.8ólności infońacji fwiqanych z:

a) licfbą z]ożonych of.ń do daly lkhdmia of.ń'

b) pebi.ri.m boddi.. @ny i pońvMi! lrcś.' 
'ożon}th 

of.ń'

!tr

c,onet Komisji fu P6wo i obosią2lt urc9lniqlw. E wszys&ich Pracach Komisji o@
ptsM ł8|ądu t szyśtk'Ć do|umńly dĘa. 

' PBcą Komlsjl'

tt2

|, Purod'icżą.y Kmisji łidj. jcj FBdi' Do jĆ8o obouią.łów nalcż} t

.) odebfuic oćgild@i elonłów Końilji. o klór}th mov. v !] !$' 2' oE
poin|ońowi. KiŃMik! andwiójąc.go o okolicaościeh. o k|órych
nova w $3 !ś' 3 a|bo w 05i

b) $1D!.@i. tcmirów poŚi.dz.ń KoEi'ji'

o pod2ial ńięd2' aronków Komiśji Pr!. Pod.jnMych v uybi. rbo.zym'

d) iailzoreweic pawid|owgo PtoB.dania dołm.ńfuji Po3tęPowmis o
udzi.l.nic zańówićńia|

' 
infomowanh KiĆrMiki zsmlwhją..go o lmblcmdch fwiąfolch z
p6di Komiśji s'lolu PoŚenosani! o ldŹielenie zmó{i.nial

f) Mdfó. Md tmircs}t i pńqidlog'ń doton}a'aiem c4rmści *
pośęPowi! o 

'd'.loi. 
z.'ńwi..i.:

2' Do ohosiąflów s.|g!i.Ź Konilji ńtl.ży n'in':

a) ptosldz.ni. dokm.ńtacji po'itFwi! w ŚPfuwić ldzicleńi! z&ó\ienia'

b) orc'nŁoMni.' ł uzloddoiu ' PEwodniczącyn KoniŚji. pośicdłń



d obs|uga technicao.o'gdi,Źcyjńa i slcl.'Bta Kmisji $'post9por@iu o
udfi.|eniĆ zmówicnia. wtyn n.in' PPyjęcie i rej4tacja ofeń'

] PEvodnicf4Ć, i seketaŹ KÓńisji koEysllją w lńIcie v}konyłlni! swoich
obowiąz}ół z pońocy org&iacyjnej Uądu MiejŚkiego w llowej '

lt' czil\Noścl w TRAKCIE PosTĘPowANlA

!ta

oboMąf}im P@*ldnic2aago Konisji j€st l*ie pro$żdbie posręID1@ia. łlórc
moaiwijego złońcrcnie y moŹliwie !ajłńl'ym. dopu^zlDT ptu pŹ.Pjsy pEwa

$14

' Po Ófpocfę.|u poqępo$" 
'|a 

se|.elĄŹ KomBlim i|

') wydajc lub rysyła ainrcr.sow.nyD wytońawcom sl\f'
b) prc*adzi rejeslr wylonlwcóq' kóŹy pobrali slvz'

.) Pżyjmuj. i Ę6hje zp'1di. wyłms{ó$' odm'śni€ lEś.i slwz lub
inny.h dokum€ntóv i nieĄ|ocai. peląje infomacjc o ich *p|ynięciu
P@"odnicz4cmu Konisji,

d) Pżimuj. i Gj6dlje oieny'

c) pŹekeuje $jaśnie.ia lub iń|ońacje o nim&h w slwz wsfystkiń
wykoÓałcoń' któŹy pobnli lub otPFdli slwz,

0 spoŹĄda Prclokó} ublania wykondwców| jcrcli zoslalo ono NolMc'

g) ŚpoiŹąda polokoIy z pGi.dkń Koniśji'

h) jefli ł posicdai&h Konisji u*Śtniczy oh*Mtor łrmcmny p./tz
P@6a UzP infomuj. obolMlń o rcminach i$iedz€ń (onisji'

2' Do oboBiązló$'PtzNldńi.zĄcego Komisji w toh ps|ępoł'eia laley m'in.|

4 zpc{ enie' żeby o$ecie oidrlzlożonych prćz wykonastów naŚq)ilo ł
ustalon}m miejscu i teńinic'

b) sprNdzenie, czy ofeny rcstaly zlożon. z8odnic w wynroglm o@ czy nie
dośf]o do ich ptrdwczsnego olłeia'

c) ą'emicnie. żby ofeńy zloŹoc po wyfnacenym tcmne]
. nle rcslały ot{oranq



Wy(omłcy, którzy floiyli takie oferq/. foslali poinfomÓwMi, o !ym' ze ich
o|eńy nic zosta]y os'oŹone.
zoslaly móconc wykona]vcom bez otwiermia po Uplyłie lemrinu na

d) Ógloszenie twoty' jałą zamawiający mie@ pŹeffuczyć m sfinmso!łeie
zmóVienia beflośrdnio p.zed olwarciem o|eń'

I) slkonywanje inń!Ćh czynnościj klóie nie 2oslaly na nocy przcpisós pńRa
|ub niniejszego Regulaninu aslftżone do kompdenc.ji Komisjl lub
KieIoMika zamawiające8o.

g) p@kżywanie do wlaścnvej komórki orgMiżcyjnej, jeżeli zchodfi 1at3
potrzeba, poręczeń i grv'mcji bankÓłlch, g*'emcji ubezpieczenioNfch.
weksli, cuków ola imego lodaju dokumenlów składanych pŹoz
wykonarrców jako wadium oż iniońjoqanie lej komólki o łoDiecaości
dokonania zwrotu wadium Wykonawcom.

$1s

Po ol*lrĆiu o|e KońŃja pueprcwadza dalsa czynności w toku PoŚępowania, zsodnie z

sló

oieny zlożbne po lfmlczonym teminie skIadania o|eń 3{aca się ofcrentoń bez

sr7

ofeny nie podlegające Nóeniu olrviem się, spolządając reśał'icnic lyĆh ol.ett.

$18

l. KońiŚja podejnuje decyzje z**]ą Biększością 8]osów w obecności co najmicj
Poiosy czloŃół'. w lym lv obecności Prrcwodnicząago' 2 atra-nien $ 24

2 JezelinaposiedreniuKomisjinieńa$'nacanegokwofuń'posi.dzenieodracasię'

] Jeżeli w tiałĆie elÓsoNmia apadnie rósm liczba 8]osów. decyduje glos
Pże9odnic7aĆego'

lI. czYNNoścl zwIĄzANE z BADANIEM l ocENA oFERT

s19

Komisja dokonu]e popral€k ocz)Nisyd\ ony]ek pissskich or@ onyłek nchu os}ch w
oblicłniu Ććny w treści złożonych olcn, zwiadmia.jąc o lym uiełłocznie dmego



wykonl\tę biorącego udzi{l w postępowiu' se|Gldz KomiŚjj spor74{]72 2esruienje
popnrv.li do(ońm}ch przcf Końrisję w tćści ofcń.

s20

W dolŚaj kolejności xoNisja dokonuF oceny ofe 
'ożonych 

w lcrminic pod szględcn!
rqpeInicnil waruŃów |ornd nych,

521

KolĆjny.n dapem p.ac KomiŚji jes' mm Ę"c|nićnia ptrz m*śniłórr pośępoNani.
Bmnliów okleślÓn}th w s|vz'

$22

l' Komhja moz 
^Tócić 

się do Ucz.stnikół postęlowdj! f Ądeiem 
'ożcnkq}jaśni€ń odnÓśńic ltcś.i zlożonlch o|.ń.

2' Jcż.li nifldpe|nićnic dokunen!ó* stutłotlaloby uniesu'ri.nień posĘpo$ani!
zm'rviający rę}N! wy(onaltów' k|óĘy w *]ŹmzÓ.yn lcminie ni€ złoży|i
dołlm.nlów pÓNi.fdają.'Th spclni.ni. wofuńkóv udzialu { poslępo$'eiu, do
uaptln'e' l ').\ dokuńentó{ .L o'Joi|onyń t.m'n'e

923

| ' Po dołońmiu czynności. o klórrlh oowó w s | 9 . 22. Komisja nożć m'in. skiertzć
do Ki.run'ła zfrlwi.jącqo \Tiosłi o:

4 \qkluczenic okrcślon'cb pÓdEiolów z poŚępołaM.

b) odżucenie okrcślonych ofcń'

c) uie\ażnieni.los1ępoNmia'

2' o t'djaciu dccrzji. o l óńj ńowa w uŚt' l |il' a. zmawiający asiad'nia
ain(eresouaelo wykon5wcę' lnfom&ja połińia zM*ać uasadnienie fŹtlyca.

]' o Fdjęciu decyzji' o ttÓą mowa w us! ] lit. b lub c, zmosiająĆy awiadmiu
wsf'stkicb wykonaqcóu biorących udzial w postępoĘoiu' lniońaĆja pÓ*'inna
aviemć madni.ni. .aklycae i pńqć.
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L' Jcżcli nie ujdą okÓtiĆaości u^adniają.Ć lnieważlieni. poslępo\Yania' Konrisja
Ploponu]c wybór najkoŹrŚniejszej of.ńy n! pÓdslawie indylvidlalnej oceny of.ń
dokonane] pŹcz czIon|ów K.ńisji

2 Pfud dokomicn ińdyvidualnej eeny o..ń c'oŃosie Konisji apomją 
'ię 

f
opinią bicgłeEo' jdtli 7.Śa] on poMlany'



3' lndy$idnalna ocena ofcń odb}Ya się wylącai€ na podstawi. krylerió{ oĆ.ny ofcń.
ok.ślonycn dh danego Poslępoqania

4' Jeżcli j.s1 b @dnionc puyjęlyńi łJyl.r'mi (xny of.n można Ódslą'ić od
ind)*id@trej eoy o|.n w l'rim Prytńdku Komnja sPożądf j€drlie Piynnc
uruadiimievńod ofcnymjkmys|nicjg.j.
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l. PodPiŚary prototól z posiĆdrni! Konjsji aqiela plopozyck *ybÓru ofeny
nljkouyslniejrj' jeżt|i Komnja doko.a wyboru ofeńy

2' Jcż.li KieroMik zmawiajĄceBo zlwiodzi prpozycję Konisji' PmłodniczĄ.y
(omiŚji pŹeds|awia ńu do podpisdia projekty s1mgeych awiadońień i

526

l' Ki.oMik zaawiająpcgo ś*jłdu nidażność cz}mości Konisji podjęlych z
n!ruŚz.nlm pŹep'śoł PraYa'

2. Na po|.cenie KieroMikA fmóviającegÓ, Konisja post!Źj lnicważlionącfynność'

II. PROTESTY I ODWOLANIA

s27

l o Miesicniu prcteślu w posĘpow4iu o ud'elenie zdówieńia Pżełodnicz.ący
KomE)i infomuie nieu wlocaie Kio oMik. z{mawiaiąc.go

2 w@ f 2wiadoniąio (imwjk. zma*i.jąceeo, P@sodniczacy KomiŚji
sffma rfuin posicdf.nia Komisji' łtóry posinien pŹypadać .ajF'bi€j 3 (luy)
dni lo dacieMieŚieńia prclestu'

3, s.kj.t!Ź Komisji wtsyla infomację o wnicsieniu prcrcsiu ol& jcgo lreści i ar lach
wśfyltldm wykola*śom, w in-fom&ji wsl€aje się utżc ńa avi67f,ni. biegu
rminu Nąanja of.ną oż v4M wyIomrw'w' p.d ry8oen \rkltenia z
pośępowoią do Pżldlużffia *ażności *tdilm lub Mi.sienia nowego \Źdiun'

9r8

1' !!ot.Śl. pisna wykonołców. klóŹy plzylącżyli Śię do pbi.Śtu ofu sloowiŚko
Komisji v spńwic rcfpalrznia Fot.ślu Pmwd cż+y Konisji Pmkeuje
Ki.roBlitowi z.ma9i.jąp.go niełl@ai. po ŻlÓńcaniu pcie&enia Komisji ł
pE.dni*i€ mzplt.f mi! prct6tu'

2 o toBLżycnięciu ptol.stu awiadoh śię wyłona{ców ni. później dż w lemińie 5

dńi od dat! zrożcnia plotestu, Piso ł l.j spmwie powinno 7lvienć %sadni.nie,



{2e

l u' pr4!.dt! sTi.sim'a preleś[ '' do d'io je8o ÓMbac8o ń^żJ8nię.i.. nic
so|no a\lzŃ umoNy N sp6$i. amó*'i.nia publicaeeo' , Żslz.f.ni.n !sl' ]

2 Prote{.c$ostal.czńictozŚŹygnięly:

a) ,iśftli ii. sńiesiono odwoIńid f upltweń €minu do wniesicnii odwo|ania.

b) $ !ż.vpadll Mi6ieÓia odŃoldia]

. 2 dnicm do'ę.4nia Pofuli.nia to't.ząc.Bo lDstęF\anic od\ol.Nz. albo
srToru zllF'! .ńnń\'. 

'lbo
. z dni.n wydani. uroku lub poslanowi.ni! kończąceco postępoNlni. $ sprasi.

puz sąd okĘ!os)'' albo z upłył.n tcrnlinu do łniesienia ska!8i. j.żcli *!ńość
zafiówiclia d|a robót budo*lanyĆh l)lzckrlca Ętażlną rł zlolych !ó\łnoN!ńość
kv ory l0 OUU.OooLrc. a d r do.tuq lul uql! 5 n00 000r .u,

3 Jeżeli Dchodzi pilna Polrćba udzi.|.ni! zamósienia ttóEj q.zcśni.j ni. n[ha
b!ło plzc$idziŃ. ! nie rł'rnika on! z \iny Zana*'iając.8o' ŃicroNnil
zma"i!jąc.8o możc na \Tio9k Komisji an'cić się do Prcz.9 UZP o \]dMie
/Źlol.n|. n! z.*e'c mosv pmd t.m'Ńm osbKmo m^k/\!nlc(l! prn\l(
md'$!jąc b sf8lęnmi snohcb)mi lub 8ospodm4mi. ttórc u7j$dńi'ją piIne
udzi.l.ńi. 7mówińia

r$k!Źtjąś. ńd pżxzyn) roznzygńięcia o'u pouc?€nie o Y'osobi. i l.nDi.ic
$nicsicni. łodka od\ol.Nczego'
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l w prż'prd|'u lMg|ędnienia plol.slu, Konjiśju połldra oploteslo\vlDĄ !z)Mość |ub
dolonur c .zyMośc i zeiechanej

2. sekrclM Komnji qsy|a do wlloMs(ów zwiadońimje ó pós1ó?.niu czymoki'

!!l
l' o \Ti.si.ńiu od{oleia PŹ.$dnicząc} Końisji in|omuje nie^\ |cai. Ki.mMita

Zamawiojqcc8o PŹ.\łodniczą.y Końisji pŹcdŚa\łia KiercMi(oNi Zunó\i.jące8Ó
EkoiBnducjr Konn.ji Prulargow.j odńośńie ŚmoNhka f!i]oNi!jqc.!o $
pucdń joci. wńi.siÓńegÓ od\olfl nia'

2' Kiero{ńi! fmls'iająĆego Aicjmuj. d.cyzję odnośnie sEDoNisk! ZonNrilją(go N
pmdńifti. sńi.siofugo odmlel. oru sskmjc oshJ rLld/lntujące
zanasiającćgo t' Postęposaiu p.&d 7.{o|en ebillj*. s' l'm Pm\odniczącc8o
KomiŚji |ubj.go 7$lęFę

5tr
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2.

l. o *-uikach poslęPorłania odŚoll$ftgo P'fĆ*odniczący Komisji infomuj€
ńiez\Joczic KicroMiła zamari.jqceso lrzćsllljąc nu j.dnff ze.nie islo|ne
dotun€ y zwnłznc 2 po{posani.m oil\ol.\Yc1rm. $ l'ń koPię o7trmia
ćspolu Tbil.ów' \\'d z iofomrcją (onisj' pr^dslJNi! (ierewilo\i
zamaviająego propozy.ję Śpr$bu $fłonanin o'ecŹĆnia ańitńN

JeżeIi jśt 1o rv opinii Komisji uuadnionc. $TM Ź ińfomacją o k|ó[.j no$z w UŚ' l '
Pue}łodniĆząĆy KońiŚji lradnlwia Ki.loslikotri ZańaNi3jącego rekonendrcję
odnośnie *niesienia skargi na qllot zcs'o|u albilńł'

Kictownik zmawia.jąc.8o pod.jmuje d{yzję w lredmiocie lniesienia skalBi oraz'
jeże|i z.stanie lodjęta decyzja o j.j Miesi.niu' wŚtaaje osoby Eplećnlujące
Zmrawiającego w PosLępo{fuiu pBd sąd.u'

Jeże|i skłgę łnieŚi. druga
zamawiająceBo na wnio$k
reprczenfujące zamałiaj4cego q

śrunu PoslęPosanll odwoławcfego' Kierounik
P@vodniczĄce8. (oniŚji *ŚkżujĆ osoby

Poslępo$miu pEĆd ŚądĆfo .

I|. zAKoŃczENlE PlłAc KoMlsJI
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Konisja łoń!ZJ- pńce f$iąarc z ud'.l.ni.n deeeo zanó\rienia z dnien
podpisia umo*! s spE$ić zdó$icńia llb f dńiń podja.i6 prp Kieo\nita
zmaviającc8o dccyzji o uniewŹri.niu p$tępoŃzni..

Po ztońcfeńiu Pfu Końisji jcj Pn.s'odńicfąc' pułmje dotmcnhję
pośępoweia do slaściwej lonó i o'gańie',jrcj $'celu jej pu€choMnia 2gÓdnie f

ItI. t|osT^No.lvlENtA KoŃcowD

Ninicjszy RcguImin wchodzi w życic z dni.m 20 kwidnió 2009 r'


