UCHWAŁA Nr 166/04
ZARZ DU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004 roku
o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarz du Powiatu
do Spraw Zamówie Publicznych oraz o zmianie niektórych innych uchwał
Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U z 2002 r Nr 23, poz.220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz.984 ; Nr 127 poz. 1089; Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806; Dz. U z 2003 Nr 162, poz. 1568), art. 28a ust. 2 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15 poz.148; zmiany: Dz. U. Nr 45,
poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851z 2004 r Nr
19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890) w zwi zku z art. 95 i 96 stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pó . zm.) oraz art. 18 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; zmiana: Dz. U.
Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207 ), Zarz d Powiatu Pabianickiego uchwala, co nast puje:
§ 1. W Uchwale Nr 137/04 Zarz du Powiatu Pabianickiego z dnia 1 marca
2004 r w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarz du Powiatu do spraw zamówie
publicznych, wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) W § 2 skre la si pkt. 1).
2) W § 2 pkt.18 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) okresowych informacji o prowadzonych post powaniach o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym o pracy Komisji Przetargowej oraz
stwierdzonych uchybieniach w przygotowaniu i przeprowadzeniu
poszczególnych post powa o udzielenie zamówienia publicznego”.
§ 2. W Uchwale Nr 138/ 04 Zarz du Powiatu Pabianickiego z dnia 17
marca 2004 r w sprawie powoływania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w tytule uchwały słowo: „powoływania” zast puje si słowem: „powołania”.
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. W post powaniach o udzielenie zamówienia publicznego wynikaj cego z
realizacji zada przez wła ciwe merytorycznie komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Pabianicach, powołuje si stał Komisj
Przetargow w nast puj cym składzie:
1) Przewodnicz cy – Pan Krzysztof Nowacki
2) Wiceprzewodnicz cy – Pan Marcin Somorowski
3) Sekretarz – Pani Monika Ołowi ska
4) I Członek Komisji – Pani Joanna Ro czak
5) II Członek Komisji – Pan Rafał Piotrowski
2. Przewodnicz cy Komisji Przetargowej w przypadku zło enia przez
Wiceprzewodnicz cego, Sekretarza, I Członka Komisji lub II Członka
Komisji o wiadczenia o zaistnieniu okoliczno ci, o których mowa w art. 17
ustawy – Prawo zamówie publicznych, nie zło enia o wiadczenia albo
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zło enia o wiadczenia niezgodnego z prawd , wył cza go(do czasu odwołania)
niezwłocznie z prac Komisji, a nast pnie składa pisemny wniosek do
Zarz du Powiatu o odwołanie go ze składu Komisji w danym post powaniu.
Wniosek do Zarz du Powiatu o odwołanie Przewodnicz cego Komisji
Przetargowej, w sytuacjach o których mowa w ust. 2, składa Pełnomocnik.
Członkowie Komisji Przetargowej ponosz indywidualn odpowiedzialno
za realizacj zada opisanych odpowiednio w rozdziale 3, 3a, 3b, 3c i 4
„Regulaminu pracy komisji przetargowej”, o którym mowa w § 2 niniejszej
uchwały.
Komisja Przetargowa przeprowadza wszystkie post powania o udzielenie
zamówienia publicznego o warto ci szacunkowej powy ej 6 000 EURO
wynikaj ce z realizacji zada przez wła ciwe merytorycznie komórki
organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Komisja Przetargowa rozpoczyna prac niezwłocznie po otrzymaniu przez
Przewodnicz cego Komisji pisemnego
wniosku naczelnika wła ciwej
merytorycznie komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, winny by doł czone nast puj ce
dokumenty przygotowane przez merytoryczn komórk organizacyjn Starostwa
Powiatowego w Pabianicach:
a. Notatka słu bowa w sprawie ustalenia warto ci szacunkowej zamówienia.
b. Wła ciwie wypełniona we wszystkich rubrykach i podpisana przez
okre lone osoby „Karta wydatku”.
c. Projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem
umowy zaopiniowanym przez radc prawnego, ( projekt SIWZ
Nale y przekaza Komisji Przetargowej na dyskietce lub poczt
elektroniczn na adres - molowin@powiat.pabianice.pl )
d. Kosztorys inwestorski – wył cznie dla robót budowlanych.
e. Dokumentacj projektow – wył cznie dla robót budowlanych.
f. Specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych –
wył cznie dla robót budowlanych.
g. Program funkcjonalno – u ytkowy – wył cznie dla okre lonych rodzajów
robót budowlanych.
h. Informacj o zabezpieczeniu rodków na realizacj przedmiotowego
zamówienia.
i. Zało on teczk zamówienia wraz ze „Spisem spraw” zgodnie z
postanowieniami „Instrukcji Kancelaryjnej dla Organów Powiatu” i
„Wytycznymi Zarz du Powiatu Pabianickiego .w sprawie stosowania
procedur przewidzianych ustaw – Prawo zamówie publicznych w
Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
Przewodnicz cy Komisji Przetargowej mo e za da na pi mie przygotowania
przez wła ciw merytorycznie komórk organizacyjn Starostwa Powiatowego w
Pabianicach innych dokumentów i informacji, a w szczególno ci niezb dne do
prawidłowego ustalenia warto ci szacunkowej zamówienia: warto ci usług
nale cych do tej samej kategorii lub warto ci dostaw nale cych do tej samej
grupy, warto ci opłat, prowizji, odsetek i innych wiadcze wynikaj cych z usług
bankowych lub innych usług finansowych”.

3) W „Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej” stanowi cej zał cznik do
uchwały:

1) W rozdziale 1 Postanowienia ogólne:
a) skre la si pkt. 4,
b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Członkowie Komisji uczestnicz w pracach Komisji na równych
zasadach”.
c) pkt. 5.1. otrzymuje brzmienie:
„5.1. Członkowie Komisji wykonuj c zadania okre lone odpowiednio
w rozdziale 3, 3a, 3b, 3c i 4 niniejszego regulaminu ponosz
indywidualn odpowiedzialno za prawidłow i zgodn z prawem
ich realizacj ”.
d) pkt.5.2. otrzymuje brzmienie:
„ 5.2. Prac Komisji kieruje Przewodnicz cy Komisji, którego w razie
nieobecno ci zast puje Wiceprzewodnicz cy Komisji”.
e) skre la si pkt. 5.3.
f) pkt. 6. otrzymuje brzmienie:
„ 6. Komisja mo e obradowa je eli w jej posiedzeniu uczestniczy co
najmniej połowa jej składu osobowego”.
2) W rozdziale 3 Zadania Przewodnicz cego Komisji, pkt. 4. otrzymuje
brzmienie:
„4. Pisemne dokonywanie zmiany podziału zada pomi dzy
Wiceprzewodnicz cego, I Członka Komisji , II Członka Komisji
i Sekretarza Komisji a okre lonych odpowiednio w rozdziale 3a, 3b, 3c
i 4 niniejszego regulaminu. Dokonane zmiany podziału zada musz
zapewnia indywidualizacj odpowiedzialno ci poszczególnych osób
za wykonywane czynno ci oraz przejrzysto prac i sprawno
działania Komisji Przetargowej”.
3) W rozdziale 3 Zadania Przewodnicz cego Komisji:
a) w pkt. 8 skre la si słowo” „Pełnomocnika” a w to miejsce
wpisuje si : „Zarz du Powiatu”.
4) W rozdziale 3 Zadania Przewodnicz cego Komisji, skre la si pkt. 9
5) Po rozdziale 3 dodaje si rozdział 3a , 3b i 3c w brzmieniu:
„3a. Zadania Wiceprzewodnicz cego Komisji
1. Zast powanie Przewodnicz cego Komisji podczas jego nieobecno ci.
2. Sprawdzanie poprawno ci ustalenia warto ci szacunkowej zamówienia.
3. Ustalenie prawidłowych dokumentów i o wiadcze wymaganych od
wykonawców.
4. Ustalenie ostatecznej tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przed jej przedstawieniem Pełnomocnikowi do zatwierdzenia.
5. Ustalenie prawidłowej tre ci odpowiedzi na przewidziane ustaw rodki
ochrony prawnej, wnoszone przez wykonawców lub inne osoby.
6. Sprawdzenie prawidłowo ci oblicze
rachunkowych zawartych w
zło onych ofertach.
7. Ustalenie wykonawców wykluczonych z post powania.
8. Ustalenie wykonawców, których oferty zostały odrzucone.
9. Sprawdzenie zasadno ci i poprawno ci sporz dzenia wniosku o
uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia.

3b. Zadania I Członka Komisji
1. Ustalenie prawidłowych kryteriów oceny ofert i zastosowanych do nich
wag.
2. Ustalenie prawidłowej wysoko ci wadium
3. Ustalenie prawidłowej wysoko ci nale ytego zabezpieczenia wykonania
umowy
4. Ustalenie prawidłowej wysoko ci kwoty pozostawionej na zabezpieczenie
roszcze z tytułu r kojmi za wady lub gwarancji jako ci.
5. Prawidłow ocen zło onych ofert pod wzgl dem merytorycznym.
6. Ustalenie prawidłowej tre ci ogłosze o zamówieniu.
7. Ustalenie prawidłowej tre ci ogłosze o udzieleniu zamówienia.
3c. Zadania II Członka Komisji
1. Ustalenie poprawno ci tre ci wzoru umowy przygotowanej przez
merytoryczn
komórk
organizacyjn
Starostwa Powiatowego w
Pabianicach, w szczególno ci w zakresie wysoko ci wadium i wysoko ci
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy oraz dokonywanie
stosownych zmian w porozumieniu z radc prawnym.
2. Prawidłow ocen zło onych ofert pod wzgl dem formalnym.
3. Prawidłowe przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców
dotycz ce SIWZ.
4. Prawidłowe przygotowanie zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy.
5. Prawidłowe przygotowanie zawiadomienia o odrzuceniu ofert.
6. Prawidłowe przygotowania zawiadomie do wykonawców o wyborze
oferty.
7. Uzyskanie podpisu radcy prawnego i kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na
umowie przed jej podpisaniem przez wykonawc i osoby wyznaczone
przez zamawiaj cego.
6) W rozdziale 4 Zadania Sekretarza Komisji:
a) skre la si pkt. 7.
7) w rozdziale 6 Przygotowanie Post powania o udzielenie zamówienia:
a) w pkt. 2 po słowie „ ... w Pabianicach....” stawia si kropk
i skre la si pozostał cz
zdania.
b) skre la si pkt. 4.
8) W rozdziale 8 Otwarcie i ocena ofert w podrozdziale B. pkt. 9.
a) w miejsce: „ZP –13” wpisuje si : „ZP –14”
b) w tabeli wierszu trzecim kolumny drugiej w miejsce: „ZP –13”
wpisuje si : „ZP – 14”.
c) dotychczasowy drugi: „pkt 9” oznacza si jako: „pkt.10”.
9) W rozdziale 8 Otwarcie i ocena ofert w podrozdziale B. pkt.10.
a) w miejsce: „ZP –14” wpisuje si : „ZP – 15”.
10)W rozdziale 8 Otwarcie i ocena ofert w podrozdziale B. pkt.11.
a) w miejsce: „ZP –15” wpisuje si : „ZP – 16”.
11) W rozdziale 8 Otwarcie i ocena ofert w podrozdziale B.pkt.18.
a) w miejsce: „ZP –18” wpisuje si : „ ZP –19”.

12) W rozdziale 8 Otwarcie i ocena ofert w podrozdziale C. pkt.2.
a) w miejsce: „ZP -16”wpisuje si : „ZP – 17” .
13) W rozdziale 8 Otwarcie i ocena ofert w podrozdziale C. pkt. 4.
a) w miejsce: „ZP – 17” wpisuje si : „ZP –18” a w miejsce: „ZP – 19”
wpisuje si : „ZP – 20”.
14) W rozdziale 8 Otwarcie i ocena ofert w podrozdziale C. pkt.5.
a) w miejsce: „ZP 16” wpisuje si : „ZP – 17” a w miejsce: „ZP – 17”
wpisuje si : „ZP – 18”.
15) W rozdziale 9 rodki ochrony prawnej pkt.1.2.
a) w miejsce: „ZP –18” wpisuje si : „ZP –19”.
§ 3. W Uchwale Nr 139/04 Zarz du Powiatu Pabianickiego z dnia 17 marca
2004 roku w sprawie stosowania procedur przewidzianych ustaw – Prawo zamówie
publicznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, wprowadza si nast puj ce zmiany:
1. W „Wytycznych Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie stosowania procedur
przewidzianych ustaw – Prawo zamówie publicznych w Starostwie Powiatowym w
Pabianicach” stanowi cych zał cznik do uchwały:
1) W rozdziale A - Zagadnienia wst pne:
a) lit. h/ otrzymuje brzmienie:
„h/ Komisji Przetargowej – nale y rozumie stał Komisj Przetargow
powołan Uchwał Nr 138/04 Zarz du Powiatu Pabianickiego z dnia
17 marca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz
trybu jej pracy w brzmieniu ustalonym Uchwał Nr /04 Zarz du
Powiatu Pabianickiego z dnia 28 czerwca 2004 roku o zmianie
uchwały w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarz du Powiatu
do Spraw Zamówie Publicznych oraz o zmianie niektórych
innych uchwał ”.
2) W rozdziale B - Planowanie i przygotowanie zamówienia:
a) po tytule rozdziału a przed pkt. 1 Przedmiot zamówienia wstawia si
nast puj cy akapit:
„ Zasady planowania zamówie publicznych w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach okre la odr bna uchwała Zarz du Powiatu Pabianickiego”.
b) pkt. 4 otrzymuje nast puj cy tytuł:
„Zadania Komisji Przetargowej”
c) w pkt. 4. Zadania Komisji Przetargowej skre la si cały
akapit od słów: „Pisemny wniosek o powołanie... ” do słów:
„ .....przyj tego stosown Uchwał Zarz du”. W to miejsce wpisuje si
akapit o brzmieniu:
„ Wszystkie zamówienia publiczne o warto ci powy ej 6 000 EURO
przeprowadza stała Komisja Przetargowa powołana stosown uchwał
Zarz du Powiatu Pabianickiego. Komisja rozpoczyna wykonywanie
swoich zada niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wniosku
naczelnika wła ciwej merytorycznie komórki organizacyjnej Starostwa

Powiatowego w Pabianicach, zło onego na druku stanowi cym
zał cznik Nr 3”.
d) w pkt. 4 Zadania Komisji Przetargowej - lit. c , po pkt 1.2. skre la si
pierwsze tiret.
3) W rozdziale C - Otwarcie i ocena ofert :
a) w pkt 2. Ocena ofert pod wzgl dem formalnym –cz
niejawna:
w pkt. 4 po słowach: „... zał cznik Nr 24” dodaje si słowa:
„lub zał cznik Nr 24a”
b) w pkt.2. Ocena ofert pod wzgl dem formalnym – cz
niejawna , w
wierszu drugim kolumny drugiej tabeli zamieszczonej po pkt.8 w
miejsce: „(ZP – 13)” wpisuje si : „(ZP –14)”.
4) W zał cznikach Nr 16, Nr 16a, Nr 16b, Nr 16d, Nr 16e, Nr 16h, Nr 16i,
Nr 16l, Nr 16m, Nr 16n, Nr 16p, Nr 18, Nr 21, Nr 28 i Nr 32 słowa:
„ ..... powołana do przeprowadzenia post powania...... ”
zast puje si słowami:
„... prowadz ca post powanie ....”
5) Zał cznik Nr 3 i Nr 4 otrzymuj nast puj ce brzmienie:

