
Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 135/2018 
z dnia 8 listopada 2018 r. 
 
Załącznik Nr 5 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 
 
Rozdział 1. Organizacja i skład komisji przetargowej 
 

§ 1 
 
1. Do przygotowania i przeprowadzenia lub tylko do przeprowadzenia postępowań, 

których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, w Uniwersytecie Wrocławskim 
powoływane są komisje przetargowe, które mogą mieć charakter stały lub mogą 
być powoływane do przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania. 

2. 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 ofert. 

3. Komisje przetargowe powoływane są przez Kierownika Zamawiającego lub osobę 
umocowaną, w zakresie określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, w zależności od przedmiotu i wartości postępowania. 

4. Przyjęcie obowiązków członka komisji musi być potwierdzone na piśmie. 
5. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. Powołujący komisję 

wskazuje, jej członków, przewodniczącego i sekretarza. 
6. W pracach komisji uczestniczą członkowie komisji oraz ewentualnie powołani biegli. 
7. W postępowaniach przeprowadzanych w Biurze Zamówień Publicznych 

przewodniczący i sekretarz komisji powoływani są spośród pracowników Biura.  
8. Członkami komisji powinny być osoby będące specjalistami z dziedziny stanowiącej 

przedmiot zamówienia, zdolne w oparciu o wykształcenie i posiadane doświadczenie 
ocenić wartość ofert. 

9. Powołujący komisję może powoływać, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji, 
biegłych, jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości 
specjalnych. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na wniosek komisji udziela 
dodatkowych wyjaśnień. 

10. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem jej powołania. 
11. Komisja przetargowa kończy pracę, związaną z danym postępowaniem, po 

uprawomocnieniu się jego wyniku. 
 
Rozdział 2. Tryb pracy komisji przetargowej 
 

§ 2 
 

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, który ma prawo wydawania poleceń 
członkom komisji. 

2. Członkowie komisji wykonują prace, wskazane im przez przewodniczącego, na 
posiedzeniach kolegialnych lub indywidualnie. 

3. Członek komisji wykonuje powierzone mu czynności rzetelnie i obiektywnie, 
kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 
Wszyscy członkowie komisji powinni zachować bezstronność i poufność w zakresie 
związanym z badaniem i oceną ofert. 

4. Członkowie komisji i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają 
pisemne oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o braku lub istnieniu 
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. 



5. Członek komisji przetargowej podlega wyłączeniu w sytuacji konfliktu interesu. 
Powołujący komisję może podjąć decyzje o uzupełnieniu jej składu. 

6. Dla ważności podjętych przez komisję na posiedzeniu decyzji wymagana jest 
obecność co najmniej połowy członków komisji.  

7. W przypadku braku jednolitego stanowiska komisji, decyzje podejmowane są 
zwykłą większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. W przypadku 
równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. Przegłosowany członek 
komisji ma obowiązek, tego samego dnia, przedłożyć przewodniczącemu pisemne 
stanowisko z uzasadnieniem, które przewodniczący zobowiązany jest przekazać 
kierownikowi jednostki lub innej osobie umocowanej, informując o zaistniałych 
rozbieżnościach. 

8. Wszelkie informacje uzyskane przez członków komisji, związane z jej pracą, objęte 
są   tajemnicą służbową. 

9. Poza sesją otwarcia ofert, prace komisji są poufne i powinny być przeprowadzane  
w osobnym pomieszczeniu. 

10. Oferty, do czasu zakończenia prac komisji, powinny znajdować się w bezpiecznym 
miejscu, do którego nikt, poza członkami komisji, nie może mieć dostępu. 

11. Udostępnianie dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne powinno 
odbywać się na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330). 

 
 
Rozdział 3. Zadania członków komisji w zakresie przygotowania postępowania 
 

§ 3 
 
Zadania oraz odpowiedzialność członków komisji przetargowej w zakresie przygotowania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmują w szczególności: 

1/ opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Rektora, Kanclerza, 
 kierownika jednostki lub inną osobę umocowaną: 
a) propozycji zmiany trybu postępowania wraz z uzasadnieniem 

faktycznym  i prawnym, 
b) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
c) projektów zaproszeń właściwych dla danego trybu postępowania, 
d) propozycji listy wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, 
e) propozycji miejsc publikacji ogłoszenia, 
f) innych wymaganych dokumentów. 

2/ przeprowadzenie i udokumentowanie dokonania pogłębionej analizy 
możliwości uwzględnienia aspektów społecznych, o których mowa w 
ustawie Prawo zamówień publicznych.  

3/ udział we wszystkich posiedzeniach komisji i wykonywanie ustnych poleceń 
przewodniczącego komisji. 

 
Rozdział 4. Zadania komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania 
 

§ 4 
 

Zadania komisji przetargowej w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego obejmują w szczególności: 

1/ ogłaszanie procedury w sposób właściwy dla danego postępowania, 
2/ udzielanie wyjaśnień dotyczących zatwierdzonej SIWZ, 
3/ przedłużanie terminu składania i otwarcia ofert, 
4/ przedłużanie terminu związania ofertą, 
5/ przeprowadzanie otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu lub/i ofert, 
6/ dokonywanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu, 



7/ badanie i dokonywanie oceny złożonych ofert, 
8/ prowadzenie negocjacji z wykonawcami, 
9/ wzywanie wykonawcy do: 

 a) uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  
     udziału, w postępowaniu,  

    b) złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 
    c) złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających  
        wpływ na wysokość ceny, 

10/ poprawianie w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych 
i innych oraz zawiadamianie o tym fakcie wykonawcy, którego oferta 
została poprawiona, 

11/ przedstawianie Rektorowi, Kanclerzowi, kierownikowi jednostki lub innej 
osobie umocowanej do zatwierdzenia, propozycji: 

a) wykluczenia wykonawców,  
b) odrzucenia ofert, 
c) wyboru oferty najkorzystniejszej,  
d) unieważnienia postępowania, 

12/ analizowanie wniesionych odwołań i podejmowanie związanych z nimi 
czynności określonych w ustawie Pzp, 

13/ zawieszanie biegu terminu związania ofertą, 
14/ rozpoznawanie przekazanych przez wykonawcę informacji, o których mowa 

w art. 181 ustawy Pzp, a w przypadku uznania ich zasadności powtórzenie 
czynności lub dokonanie czynności zaniechanej, 

15/ sporządzanie protokołu postępowania, 
16/ przedkładanie protokołu postępowania wraz załącznikami do zatwierdzenia 

Rektorowi, Kanclerzowi, kierownikowi jednostki lub innej osobie 
umocowanej,  

17/ ogłaszanie wyników postępowania w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, po zatwierdzeniu wyniku postępowania,  

18/ wzywanie wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, do 
podpisania umowy z zachowaniem terminów wskazanych w ustawie Pzp. W 
piśmie wzywającym wybranego wykonawcę do podpisania umowy należy 
określić miejsce, w którym wykonawca powinien stawić się do podpisania 
umowy oraz określić osobę upoważnioną do kontaktów w tym celu,  

19/ przekazywanie do jednostki wnioskującej o wszczęcie postępowania 
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj. kopii informacji 
o wyborze oferty najkorzystniejszej i kopii wybranej oferty, po wyborze 
najkorzystniejszej oferty i uprawomocnieniu się wyniku postępowania. 
Jednostka wnioskująca zobowiązana jest wyznaczyć wybranemu  
wykonawcy termin podpisania umowy, 

20/ udostępnianie wykonawcom, na ich wniosek, protokołu postępowania i 
załączników. 

  
Rozdział 5. Obowiązki przewodniczącego komisji 
 

§ 5 
 

Obowiązki przewodniczącego komisji, jako osoby kierującej jej pracami, obejmują  
w szczególności: 

1/ reprezentowanie komisji przed kierownikiem jednostki lub inną osobą 
umocowaną, 

2/ wyznaczanie miejsca, terminów i prowadzenie posiedzeń komisji, 
3/ nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, 
4/ odbieranie od członków komisji, kierownika jednostki lub innej osoby 

umocowanej oraz innych osób występujących po stronie Zamawiającego, 



pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 17 
ustawy Pzp, 

5/ wyznaczanie członkom komisji zadań związanych z przygotowaniem  
 i przeprowadzeniem postępowania, 

6/ nadzorowanie pracy sekretarza komisji, 
7/ przekazywanie wykonawcom:  

a) przed otwarciem ofert – informacji o kwocie, jaką zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, 

b) w trakcie otwarcia ofert – informacji dotyczących nazw i adresów 
wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny ofert oraz informacji 
dotyczących gwarancji, terminu realizacji zamówienia, terminu 
płatności, 

8/ informowanie kierownika zamawiającego, kierownika  jednostki lub innej 
osoby umocowanej o problemach związanych z pracą   komisji, 

9/ wyznaczanie zainteresowanemu wykonawcy miejsca i terminu, w którym 
będzie mógł zapoznać się z treścią protokołu i załączników, w przypadku 
wniosku wykonawcy o ich udostępnienie,   

10/ przyjmowanie od kierownika jednostki lub innej osoby umocowanej 
informacji o podpisaniu umowy oraz kopii podpisanej umowy, włączenie jej 
do dokumentacji postępowania i opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 

11/ przekazywanie do Kwestury dyspozycji dotyczącej zwrotu wadium w 
terminie zgodnym z przepisami ustawy, 

12/ udostępnianie do wglądu, w obecności co najmniej jednego członka komisji 
przetargowej, dokumentów dotyczących postępowania oraz sporządzenie 
na tę okoliczność notatki. Wzór notatki stanowi Załącznik Nr 3 do 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

 
Rozdział 6. Obowiązki sekretarza komisji 
 

§ 6 
 

Sekretarz komisji przetargowej prowadzi obsługę techniczno – organizacyjną komisji oraz 
wykonuje zadania powierzone mu przez przewodniczącego, a w szczególności:  

1/ udostępnia SIWZ, 
2/ wysyła zaproszenia do składania ofert, 
3/ powiadamia członków komisji o wyznaczonym przez przewodniczącego 

terminie i miejscu otwarcia ofert, 
4/ kompletuje i dostarcza wszystkim członkom komisji dokumenty na 

posiedzenie komisji, 
5/ sporządza protokół z pracy komisji, 
6/ odpowiada za kompletność dokumentacji do czasu zakończenia prac 

komisji, 
7/ prowadzi korespondencję w zakresie zleconym przez przewodniczącego 

komisji, dotyczącą m.in. wysyłania wyjaśnień do SIWZ, wniosków, 
ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez komisję, 

8/ przygotowuje projekty pism, 
9/ uzyskuje od Kwestury potwierdzenia terminu (data, godzina) wniesienia 

wadium, 
10/ prowadzi na bieżąco protokół postępowania. Wzory protokołów stanowiące 

Załączniki do odpowiedniego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
dostępne są na stronie www.bip.uni.wroc.pl 

 
 
 

 

 


