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Regulamin powoływania i tryb pracy Komisji przetargowej  

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego, 

powołanym do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. 

2. Kierownik Zamawiającego może powierzyć Komisji przetargowej dokonanie innych 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych  

z postępowaniem lub przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.  

§2 

1. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub może być powołana 

każdorazowo do przygotowania lub przeprowadzenia określonego postępowania. 

2. Dysponent środków finansowych wyznacza kandydatów na członków Komisji 

przetargowej podając ich imiona i nazwiska wraz z wnioskiem o uruchomienie 

postępowania.  

3. Komisja przetargowa składa się z minimum 3 osób, w tym Przewodniczącego  

i Sekretarza.  

4. Członkami Komisji przetargowej przy zamówieniach, których wartość netto 

jednorazowego zakupu jest równa lub przekracza progi unijne są:  

a) przedstawiciele Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych  

i Związków Zawodowych działających w Uczelni,  

b) przedstawiciel studentów w przypadku zamówień realizowanych ze środków 

Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów lub środków będących  

w dyspozycji Prorektora ds. Kształcenia. 

5. Członkami Komisji przetargowej przy zamówieniach na usługi lub roboty 

budowlane, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 1 000 000 euro, są co najmniej dwie osoby powołane do 

sprawowania nadzoru na realizacją udzielonego zamówienia.  

6. Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki związane z udziałem w pracach 

Komisji w ramach swoich obowiązków służbowych.  

7. Członek Komisji przetargowej zobowiązany jest do rzetelnego i obiektywnego 

wykonywania powierzonych mu obowiązków, w oparciu o przepisy prawa, 

posiadaną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.  

8. Członek Komisji przetargowej zobowiązany jest do zachowania poufności, 

bezstronności i obiektywizmu w toku całego postępowania. 

9. Komisja przetargowa powołana do wykonania prac związanych z konkretnym 

postępowaniem rozpoczyna prace z chwilą jej powołania, a kończy prace z dniem 

podpisania umowy w sprawie zamówienia lub z dniem unieważnienia 

postępowania. 

§3 
Oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia konfliktu interesów  

1. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby 

wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego 

postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu  

z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.  

2. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust 1:  

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;  

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub 
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kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą 

prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od 

wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się  

o udzielenie zamówienia; 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje 

uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie 

bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub 

osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania. 

3. Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby 

wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub 

udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli 

zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a, art. 

270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444  

i 1517), o ile nie nastąpiło zatarcie skazania. 

4. Obowiązkiem osób wymienionych w ust. 1 i ust. 3 jest złożenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenia  

w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1 lub 3. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 2, składa się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu,  

a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed 

zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku lub 

istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3, składa się przed rozpoczęciem 

wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania  

o udzielenie zamówienia. Oświadczenia dołącza się do protokołu postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

5. Przewodniczący Komisji wnioskuje do Kierownika Zamawiającego o odwołanie 

członka Komisji w razie:  

a) złożenia oświadczenia o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności, o których 

mowa w ust. 2 lub ust. 3; 

b) nie złożenia oświadczenia, 

c) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji. 

6. Czynności Komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem członka podlegającego 

wyłączeniu, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności 

faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 

§4 
Przewodniczący Komisji  

1. Pracami Komisji przetargowej kieruje Przewodniczący, do którego zadań należą  

w szczególności:  

a) organizowanie obrad Komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji 

i ich prowadzenie, 

b) podział prac pomiędzy członków komisji i nadzorowanie ich wykonania,  

c) akceptacja dokumentów, będących wynikiem prac Komisji przetargowej,  

w szczególności: SWZ, zmian, wyjaśnień do SWZ (jeżeli Komisja została 

powołana do przygotowania postępowania), 

d) udział w spotkaniach z wykonawcami, prowadzenie negocjacji treści złożonych 

ofert w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Pzp,  
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e) odebranie oświadczeń członków komisji o istnieniu lub braku istnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

f) wnioskowanie o powołanie biegłych,  

g) informowanie Kierownika Zamawiającego lub innej osoby umocowanej  

o problemach związanych z pracami Komisji.  

§5 
Członkowie Komisji Przetargowej  

1. Członkowie komisji wykonują prace wskazane im przez Przewodniczącego na 

posiedzeniach kolegialnych lub indywidualnie.  

2. Obowiązkiem bezpośredniego przełożonego członka Komisji jest umożliwienie mu 

udziału w pracach Komisji.  

3. Członkowie Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych  

z pracą Komisji, w tym do ofert (po ich otwarciu), wniosków, załączników 

złożonych przez wykonawców, opinii biegłych.  

4. Dla ważności podjętych przez Komisję decyzji wymagana jest obecność co 

najmniej połowy członków komisji. 

5. Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu lub głosowania. 

6. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równa 

liczbę głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

7. Zakres zadań członków komisji przetargowej w zakresie przygotowania 

postępowania obejmuje w szczególności:  

a) przygotowanie propozycji listy wykonawców zaproszonych do udziału  

w postępowaniu, 

b) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wskazanie terminu realizacji 

zamówienia, opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert, opisu warunków udziału w postępowaniu oraz 

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, opracowanie 

SWZ. 

8. Zakres zadań członków komisji przetargowej w zakresie przeprowadzenia 

postępowania obejmuje w szczególności: 

a) udział w posiedzeniach Komisji,  

b) badanie i ocenę ofert, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

tj.: sprawdzenie, czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu, weryfikacja od kątem rażąco 

niskiej ceny, ocena zgodność merytorycznej ofert z wymogami określonymi  

w SWZ, 

c) sprawdzenie czy oferta nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, 

rachunkowych i innych,  

d) przedstawianie Kierownikowi Zamawiającego lub innej osobie umocowanej do 

zatwierdzenia, propozycji: wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru 

oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania,  

e) współpraca z Sekretarzem przy przygotowaniu pism kierowanych do 

Wykonawców dotyczących wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, badania i oceny 

ofert, wniosków, wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia Wykonawcy, 

odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, 

f) prowadzenie negocjacji z Wykonawcami, w przypadku gdy ustawa Pzp 

przewiduje prowadzenie takich negocjacji, 

g) analiza merytoryczna wniesionych przez Wykonawców odwołań oraz 

zastrzeżeń, 

h) wykonywanie wszelkich innych czynności mających na celu zapewnienie 

prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
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§6 
Sekretarz Komisji  

Sekretarz Komisji przetargowej prowadzi obsługę techniczno-organizacyjną Komisji, 

wykonuje zadania powierzone mu przez Przewodniczącego oraz przygotowuje 

wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zakres zadań 

Sekretarza obejmuje w szczególności:  

a) sporządzenie SWZ, przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do 

negocjacji (w zależności od trybu postępowania), 

b) zamieszczenie ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy Pzp w odpowiednich 

publikatorach,  

c) zamieszczanie SWZ, załączników do niej oraz innych pism i informacji 

wymaganych przepisami ustawy Pzp na stronie internetowej DZP,  

d) powiadamianie członków komisji o terminie otwarcia ofert,  

e) udostępnienie na potrzeby prac Komisji przetargowej aktualnych 

obowiązujących przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych, 

f) bieżące protokołowanie oraz opieka nad protokołem, ofertami oraz wszelkimi 

innymi dokumentami związanymi z postępowaniem, 

g) przygotowywanie projektów pism do Wykonawców,  

h) przedkładanie protokołu postępowania wraz z załącznikami do zatwierdzenia 

Kierownikowi Zamawiającego lub innej osobie umocowanej,  

i) ogłaszanie wyników postępowania w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami,  

j) udostępnianie Wykonawcom, na ich wniosek, protokołu z postępowania  

i załączników do niego, 

k) obsługa techniczna, sekretarska i organizacyjna Komisji przetargowej, 

l) wykonywanie wszelkich innych czynności mających na celu zapewnieni 

prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia.  

§7 
Biegli (rzeczoznawcy) 

1. Kierownik zamawiającego może powołać, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

komisji, biegłych, jeżeli dokonanie czynności związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia wymaga wiadomości 

specjalnych. Biegły przedstawia opinie na piśmie, a na wniosek Komisji udziela 

dodatkowych wyjaśnień.  

2. Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków Komisji stosuje się odpowiednio 

do biegłych (rzeczoznawców). 


