
 

ZARZĄDZENIE NR 10.2022 

Dyrektora Biblioteki Publicznej  

Gminy Halinów 

z dnia 24 października 2022 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130.000 zł netto 

na zadanie: „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie" w ramach NPRC 2.0, 

Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” 

 

Na podstawie art.53 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zarządzam, co następuje :  

 

§ 1 

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie" w 

ramach NPRC 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-

2025” w składzie: 

 

1) Mirosława Błaszczak - przewodniczący komisji  

2) Tomasz Jeziorski - sekretarz komisji  

3) Igor Banaszczyk - członek komisji 

4) Maria Gaładyk - członek komisji  

 

§ 2 

 

1. Do obowiązków członka komisji należy w szczególności: 

1) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji; 

2) przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

3) badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków  

o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, wniosków o dopuszczenie do 

udziału w dialogu oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 

4) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 3 i 2 ustawy Pzp oraz 

oświadczenia,  

2. Do obowiązków członka komisji, nie będącego przewodniczącym komisji, należy w 

szczególności: 

1) wykonywanie czynności powierzonych mu, w tym zadań wyznaczonych przez 

przewodniczącego komisji; 

2) niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które 

uniemożliwiają udział w pracach komisji. 

 

 



§3 

1. Do obowiązków przewodniczącego komisji, należy w szczególności: 

1) organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie 

sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono w Zarządzeniu Dyrektora 

Biblioteki, 

2) odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 

56 ust. 3 i 2 ustawy Pzp oraz oświadczeń 

3) wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odwołanie członka komisji, który nie 

złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 

2 ustawy Pzp albo złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 

art. 56 ust. 3 i 2 ustawy Pzp albo złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 2 ustawy Pzp, a także o odwołanie 

członka komisji z innych uzasadnionych powodów; 

4) w razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o zawieszenie działania 

komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy; 

5) podział prac przydzielanych członkom komisji; 

6) informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych 

problemach związanych z pracami komisji; 

7) przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism, w szczególności w 

sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty 

oraz unieważnienia postępowania; 

8) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji; 

9) nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji 

postępowania. 

2. Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie 

odpowiednich dokumentów kierownikowi zamawiającego, wykonawcom, Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej, a także za zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego. 

3. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich. 

 

§ 4 

1. Do obowiązków sekretarza komisji należy w szczególności: 

1) dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz  

z załącznikami; 

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji; 

3) udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych 

z prowadzonym postępowaniem; 

4) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą Pzp; 

 

 

 

 



5) czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków 

komisji; 

6) odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, 

przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z 

postępowaniem; 

7) przygotowanie dokumentacji postępowania w celu: 

a)  udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym; 

b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub 

kontrole; 

c) dokonania jej archiwizacji. 

§ 5 

 

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.  

2. Komisja przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą wybranym 

w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z chwilą unieważnienia 

postępowania.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

 

/-/Katarzyna Targońska 

Dyrektor Biblioteki Publicznej 

Gminy Halinów 

 

 


