
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-117/2020 

 

REGULAMIN PRAC KOMISJI PRZETARGOWEJ 

W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM  

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Przetargowej 

(zwanej dalej „Komisją”), powołanej przez Kierownika Zamawiającego w celu 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”. 

3. Regulamin stosuje się zarówno do komisji wskazanej w art. 53 ust. 1 Ustawy, jak i w art. 

53 ust 2 Ustawy.  

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną 

do reprezentowania Zamawiającego, tj. Rektora Uczelni lub pracownika 

Zamawiającego, któremu Rektor powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla 

siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

2) Zamawiającym lub Uczelni - należy przez to rozumieć Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

3) Członkach Komisji - należy przez to rozumieć osoby powołane przez Kierownika 

Zamawiającego do Komisji Przetargowej w tym Przewodniczącego oraz Sekretarza, 

4) Innych osobach - należy przez to rozumieć osoby, którym Kierownik Zamawiającego 

powierzył zakres czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a które nie są 

Członkami Komisji. 

 

Rozdział II 

Zadania i obowiązki Komisji Przetargowej 

 

§ 2 

1. Komisja jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego. 

2. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny 

i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą 

i doświadczeniem. 

3. Członkowie komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie 

odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad 

dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych przepisach.  

4. Członkowie Komisji nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami 

Komisji, w szczególności informacji związanych z przebiegiem prac w trakcie badania 

ofert oraz oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 

5. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.   

6. Do obowiązków Członków Komisji w szczególności należy: 

1) czynny udział we wszystkich pracach Komisji, 

2) opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia, 



3) dokonanie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

oraz badanie i ocena ofert, 

4) współpraca z Innymi osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania, 

5) złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 56 ust. 4 Ustawy (załącznik nr 1, 

załącznik nr 2 regulaminu),  

6) przyjęcie i analiza wniesionych środków ochrony prawnej, przygotowanie projektów 

odpowiedzi w terminach wymaganych Ustawą. 

7. Do obowiązków członka komisji, nie będącego przewodniczącym ani sekretarzem 

komisji, należy w szczególności:  

1) wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z § 2 ust. 6 regulaminu, w tym 

zadań wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;  

2) niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które 

uniemożliwiają udział w pracach komisji. 

8. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o 

których mowa w art. 56 ust. 4 Ustawy (załącznik nr 1, załącznik nr 2 regulaminu).  

9. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy (załącznik 

nr 1 regulaminu), 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. Członkowie komisji składają oświadczenie 

Przewodniczącemu Komisji. Przed odebraniem oświadczenia, Przewodniczący komisji 

uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.  

10. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 Ustawy 

(załącznik nr 2 regulaminu), członkowie komisji składają Przewodniczącemu komisji 

przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przygotowaniem lub 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Przed odebraniem 

oświadczenia, Przewodniczący komisji uprzedza osoby składające oświadczenie o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

11. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności wymienionych 

w art. 56 ust. 2 lub 3 Ustawy, członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym na 

piśmie przewodniczącego komisji, a w przypadku kiedy wyłączenie dotyczy 

przewodniczącego komisji - Kierownika zamawiającego.  

12. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą 

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

niewpływających na wynik postępowania. 

13. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem postępowania 

wymaga wiadomości specjalnych, Przewodniczący Komisji może wnioskować 

do Kierownika Zamawiającego o powołanie biegłych. 

 

§ 3 

1. Do obowiązków przewodniczącego komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 2 ust. 6 

regulaminu, należy w szczególności: 

1) organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń 

oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań,  

2) wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o odwołanie członka komisji, który 

nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 4 albo złożył nieprawdziwe 

oświadczenie, a także o odwołanie członka komisji z innych uzasadnionych powodów;  



3) w razie potrzeby wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o zawieszenie 

działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia 

sprawy;  

4) podział prac przydzielanych członkom komisji;  

5) informowanie Kierownika Zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym 

o istotnych problemach związanych z pracami komisji;  

6) przedkładanie Kierownikowi Zamawiającego projektów pism;  

7) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;  

8) 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 i stronie internetowej.  

3. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich.   

 

§ 4 

Do obowiązków sekretarza komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 2 ust. 6 regulaminu, 

należy w szczególności:  

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

załącznikami;  

2) udział w opracowywaniu treści wniosków, informacji, oświadczeń, odpowiedzi 

i wystąpień związanych z prowadzonym postępowaniem;  

3) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym Ustawą;  

4) czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków 

komisji;  

5) odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, 

przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych 

z postępowaniem;  

6) przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:  

a) udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;  

b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające 

lub kontrole;  

c) dokonania jej archiwizacji. 

 

ROZDZIAŁ III 

Prawa członków komisji 

 

§ 5 

Biorąc udział w pracach komisji członkowie komisji mają prawo w szczególności do:  

1) dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w komisji;  

2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji;  

3) zgłaszania przewodniczącemu komisji w każdym czasie uwag i problemów dotyczących 

funkcjonowania komisji;  

4) wnioskowania o powołanie biegłego. 

 

  



Rozdział IV 

Organizacja pracy Komisji 

 

§ 6 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 

2. Przewodniczący Komisji prowadzi posiedzenie w składzie nie mniejszym niż trzy osoby. 

3. Do zadań Przewodniczącego w szczególności należy: 

1) wyznaczanie miejsc i terminów oraz prowadzenie posiedzeń Komisji, 

2) w razie braku możliwości udziału w postępowaniu wyznaczenie swojego zastępcy, 

3) poinformowanie Członków Komisji o odpowiedzialności karnej, cywilnej w 

przypadku naruszenia przepisów Ustawy oraz Ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

4) nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

5) odebranie oświadczeń, o których mowa w § 2 pkt 8 nin. Regulaminu, 

6) wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o powołanie biegłych, 

7) ustalanie w trybie roboczym na bieżąco podziału prac pomiędzy Członków Komisji, 

8) występowanie do Wykonawców o wyjaśnienia treści oferty, treści złożonych 

dokumentów czy wzywanie do uzupełninia dokumentów w toku badania ofert zgodnie 

z przepisami Ustawy, 

9) przedstawienie opracowanych propozycji pism do zatwierdzenia Kierownikowi 

Zamawiającego, dotyczących w szczególności: wykluczenia Wykonawcy/-ów, 

odrzucenia ofert/-y, wyboru najkorzystniejszej oferty, 

10) występowanie do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o unieważnienie 

postępowania. 

4. Po otwarciu ofert Komisja: 

1) ustala czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

2) żąda uzupełnienia oświadczeń i/lub dokumentów przez Wykonawców zgodnie z 

przepisami Ustawy, 

3) wnioskuje do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie Wykonawców w 

przypadkach określonych w Ustawie, 

4) bada oferty złożone przez Wykonawców, niewykluczonych z postępowania oraz 

sprawdza czy nie podlegają one odrzuceniu, 

5) żąda od Wykonawców jeśli jest to niezbędne, udzielenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, zgodnie z przepisami Ustawy, 

6) poprawia w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z przepisami Ustawy, 

7) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu, 

8) składa pisemny wniosek do Kierownika Zamawiającego o zatwierdzenie wyboru 

najkorzystniejszej oferty, odrzucenie ofert/-y, wykluczenie Wykonawcy/-ców, 

unieważnienie postępowania, 

9) dokonuje innych niezbędnych czynności w prowadzonym postępowaniu. 

5. Kierownik Zamawiającego może odmówić zatwierdzenia przedłożonych projektów pism 

jeżeli poweźmie informację o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez 

Komisję lub o zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie Ustawy. Komisja jest zobowiązana do powtórzenia prac w zakresie odrzuconym 

przez Kierownika Zamawiającego. 

6. Komisja kończy każdorazowo pracę z dniem rozstrzygnięcia przedmiotowego 



postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po zawiadomieniu Wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Rozdział V 

Powołania i odwołania 

 

§ 7 

1. Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję. 

2. Komisja ma charakter stały, powoływana jest na czas trwania kadencji Rektora. 

3. Kierownik Zamawiającego może powołać lub odwołać Członka Komisji w każdej chwili 

na podstawie Decyzji. 

4. W skład Komisji mogą być powoływane również osoby trzecie, nie będące pracownikami 

Zamawiającego. 

5. Przewodniczący Komisji wnioskuje do Kierownika Zamawiającego o wyłączenie Członka 

Komisji lub Innej osoby biorącej udział w postępowaniu, w razie zaistnienia przyczyn 

formalnych lub prawnych m. in. w przypadku: 

1) złożenia wniosku przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu o jej 

wyłączenie, 

2) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. Ustawy, 

3) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej udział w czynnościach związanych z 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Rozdział VI 

Postępowanie w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej 

 

§ 8 

1. O wniesieniu przez Wykonawców środków ochrony prawnej, Przewodniczący Komisji 

niezwłocznie informuje Kierownika Zamawiającego. 

2. Komisja podejmuje stosowne czynności celem przekazania wszystkim zainteresowanym 

informacji o wniesionych środkach ochrony prawnej, zgodnie z przepisami Ustawy. 

3. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu po stronie Zamawiającego zobowiązane 

są na wezwanie Przewodniczącego Komisji, do udzielenia pisemnych wyjaśnień, 

niezbędnych do określenia stanowiska Zamawiającego. 

4. Kierownik Zamawiającego wyznacza pełnomocnika/ów na posiedzenie i/lub rozprawę 

przed Krajowy Izbą Odwoławczą. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zakończenie prac komisji 

 

§ 9 

1. Przewodniczący komisji przekazuje Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia 

pisemny protokół postępowania wraz z załącznikami.  

2. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu 

postępowania przez Kierownika Zamawiającego. 

 

  



Rozdział VIII 

Postanowienie końcowe 

§ 10 

Prace Komisji winny być przeprowadzone i zakończone w terminach: zgodnych z przepisami 

obowiązującego prawa oraz umożliwiających szybkie, a zarazem prawidłowe zakończenie 

przedmiotowego postępowania. 
  



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Prac Komisji Przetargowej 

oznaczenie sprawy  ..................... / ....... / ...... / 

Pieczęć zamawiającego 

 

Oświadczenie: 
 

 

□  Kierownika Zamawiającego 

□ Pracownika Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie   

       zastrzeżonych dla siebie czynności 

□ Członka Komisji Przetargowej 

□     Biegłego 

□ Innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

 

______________________________________________________________________ 

Imię (imiona) Nazwisko 

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 

 

1) nie ubiegam  się o udzielenie zamówienia; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub nie jestem 

związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz nie pozostaję 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 nie pozostawałem/am* 

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, nie otrzymywałem/am* od wykonawcy 

wynagrodzenie z innego tytułu lub byłem/am* członkiem organów zarządzających lub organów 

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

4) nie pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona 

wątpliwość co do 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,  

 

 

 



* niepotrzebne przekreś lić   

        ……………………………………… 

Kraków, dnia …………………                           (podpis)  

    

 

 

 

* W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ..... ………… podlegam wyłączeniu      z 

niniejszego postępowania 

 

 

 

 

 

        ……………………………………… 

Kraków, dnia …………………                  (podpis)  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



* niepotrzebne przekreś lić   

Załącznik nr 2 do Regulaminu Prac Komisji Przetargowej 

oznaczenie sprawy  ..................... / ....... / ..... /. 

Pieczęć zamawiającego 

 

     Oświadczenie 
□ Kierownika Zamawiającego 

□ Pracownika Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie   

       zastrzeżonych dla siebie czynności 

□ Członka Komisji Przetargowej 

□     Biegłego 

□ Innej osoby wykonującej czynności w przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

______________________________________________________________________ 

Imię (imiona) Nazwisko 

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 

nie zostałem prawomocnie skazany lub nastąpiło zatarcie skazania za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

1)  o którym  mowa w art. 228–230a lub art. 250a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950), zwanej dalej „Kodeksem  karnym”, lub  

2)  przeciwko wiarygodności dokumentów, o którym mowa w rozdziale XXXIV 

Kodeksu karnego lub przeciwko mieniu, o którym mowa w rozdziale XXXV 

Kodeksu karnego, lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym 

w obrocie cywilnoprawnym, o którym mowa w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego, 

lub  

3)  na podstawie art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1468 i 1495) 

        ……………………………………… 

Kraków, dnia …………………                           (podpis)  

    

 

 

 

* W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ..... ………… podlegam wyłączeniu      z 

niniejszego postępowania 

 

 

        ……………………………………… 

Kraków, dnia …………………                  (podpis)   


