
Zarządzenie Nr R-58/2005 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z  dnia 23 listopada  2005 r. 
 

 
zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej 

w Lublinie z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie zasad postępowania  
przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), § 30 ust. 1 Statutu 
Politechniki Lubelskiej, ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia  
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.  
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późniejszymi 
zmianami), zarządzam co następuje:  

 
§ 1. 

             
W miejsce dotychczas obowiązującego Regulaminu pracy Komisji 

Przetargowej, stanowiącego w myśl  § 1 ust. 2 Zarządzenia Nr R-3/2005 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 6 stycznia 2005 r.  Załącznik 
Nr 2 – wprowadza się nowy Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 

 Pozostałe uregulowania zarządzenia Nr R-3/2005 Rektora Politechniki 
Lubelskiej w Lublinie z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie zasad postępowania 
przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej nie ulegają 
zmianie. 
 

§ 3. 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

   R e k t o r 
 
 

Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-58/2005 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 23 listopada 2005 r. 

 
 

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 
 
 
 

Komisji Przetargowej powierza się przeprowadzanie wszystkich postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 60 tys. 
euro. Do zadań Komisji należy także prowadzenie postępowań o niższej wartości, 
jeżeli powierzenie ich prowadzenia Komisji zostanie uznane za celowe. 
 

1. Komisję Przetargową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177) dalej 
nazywanej pzp, akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowienia 
niniejszego regulaminu.  

 
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia kierownik 

zamawiającego – rozumie się przez to Rektora Politechniki Lubelskiej. 
 

3. Komisja rozpoczyna działanie z dniem powołania.  
 

4. Komisja ma charakter stały. 
 

5. Skład Komisji jest uzupełniany każdorazowo o przedstawiciela jednostki, dla 
której jest prowadzone postępowanie. Przedstawiciela do pracy w Komisji 
deleguje kierownik jednostki składającej zapotrzebowanie, skład Komisji 
zatwierdza Dyrektor Administracyjny zatwierdzając tryb prowadzenia 
postępowania. 

 
6. W przypadku postępowań, których przedmiotem jest zamówienie dla wielu 

jednostek organizacyjnych, skład Komisji jest rozszerzany o dwóch 
przedstawicieli jednostek, dla których jest prowadzone postępowanie. 

 
7. Członek Komisji ma obowiązek uczestniczyć aktywnie w jej pracach. 

Powierzone mu czynności wykonuje rzetelnie i obiektywnie, kierując się 
wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

 
8. Członkowie Komisji za swe czynności ponoszą odpowiedzialność zgodnie  

z ustawą z 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 114) o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 
 
 



 
9. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez 

kierownika zamawiającego spośród członków Komisji. 
 

10. Odwołanie członka Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego może nastąpić wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego 
obowiązków, o których mowa w punkcie 7 oraz w przypadku okoliczności 
powodujących wykluczenie członka komisji z mocy art. 17 ustawy - pzp. 

 
11. Niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi 

przez wykonawców w celu potwierdzenia spełniania stawianych im warunków, 
członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie (druk ZP-11) o braku lub 
istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – pzp pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie.  

 
12. W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu 

okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – pzp, niezłożenia przez 
niego oświadczenia lub złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, 
przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informacje  
o wyłączeniu członka Komisji, przewodniczący Komisji przekazuje 
kierownikowi jednostki, który w miejsce wyłączonego członka może powołać 
nowego członka Komisji. Wobec przewodniczącego Komisji czynności 
wyłączenia dokonuje bezpośrednio kierownik jednostki. Do czasu powołania 
nowego przewodniczącego Komisji jego obowiązki przejmuje zastępca 
przewodniczącego. 

 
13. Członek Komisji jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału  

w pracach Komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w punkcie 11, o czym informuje 
przewodniczącego Komisji. Zapis punktu 12 stosuje się odpowiednio. 

 
14. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka Komisji, po powzięciu przez 

niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 11, są 
nieważne. Czynności Komisji, jeśli zostały dokonane z udziałem takiego 
członka, z zastrzeżeniem punktu 15, powtarza się, chyba, że postępowanie 
powinno zostać unieważnione. Przepis stosuje się odpowiednio do sytuacji,  
w której członek Komisji zostanie wyłączony z powodu nie złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w punkcie 11, albo złożenia oświadczenia 
niezgodnego z prawdą. 

 
15. Nie powtarza się czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych nie 

wpływających na wynik postępowania. 
 
 
 
 



16. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 
 

a. odebranie oświadczeń członków Komisji, o których mowa w punkcie 11 
oraz poinformowanie kierownika Zamawiającego o okolicznościach,  
o których mowa w punktach 12 i 13, 

b. wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji, zawiadamianie członków 
Komisji oraz prowadzenie posiedzeń, 

c. podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie 
roboczym, 

d. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, 

e. informowanie kierownika Zamawiającego o problemach związanych  
z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 

 
17. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 11, przewodniczący włącza do 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

18. Pod nieobecność przewodniczącego pracami Komisji kieruje jego zastępca, 
wypełniając wszystkie związane z tym zadania. 

 
19. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi 

sekretarz Komisji powoływany przez kierownika zamawiającego spośród 
członków Komisji. W dokumentacji postępowania ujmowane są zadania 
realizowane przez poszczególnych członków Komisji 

 
20. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i oferty 

złożone w związku z prowadzonym postępowaniem przechowywane są zgodnie 
z obowiązującym Regulaminem przechowywania ofert. 

 
21. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i prze-

prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga 
wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji przetargowej, może powołać biegłych. 

 
22. Do biegłych stosują się odpowiednio zapisy punktów 11, 12, 13, 14 i 15. 

 
23. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie Komisji bierze udział w jej 

pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień. 
 

24. Komisja w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności opiniuje i przekazuje do zatwierdzenia przez 
kierownika zamawiającego: 

 
a. propozycję wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  



b. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do 
udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania  
o cenę,  

c. za część siwz zawierającą techniczny opis przedmiotu zamówienia 
odpowiada członek Komisji będący przedstawicielem jednostki 
zamawiającej, 

d. propozycję zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
ze wskazaniem podmiotu z którym mają być prowadzone rokowania, 

e. projekty innych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
25. Komisja w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w szczególności: 
a. udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jeżeli to konieczne i możliwe organizując w tym celu 
spotkanie z wykonawcami; protokół ze spotkania przekazywany jest 
wszystkim wykonawcom, 

b. prowadzi negocjacje albo rokowania z dostawcami lub wykonawcami,  
w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji lub 
rokowań; protokół z negocjacji dołączany jest do dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c. dokonuje otwarcia ofert, 
d. ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje 

do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców w przy-
padkach określonych ustawą; za przeprowadzenie badania zgodności 
oferty z przedmiotem zamówienia odpowiedzialny jest przedstawiciel 
jednostki zamawiającej delegowany do pracy w Komisji, 

e. wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty  
w przypadkach przewidzianych ustawą, 

f. ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu, 
g. przygotowuje propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty bądź 

występuje o unieważnienie postępowania, 
h. przyjmuje i analizuje protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na 

protest. 
 

26. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej 
oceny ofert dokonanej przez członków Komisji z zastrzeżeniem punktów 28, 29 
i 30. 

 
27. Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu 
do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert. Każdy członek 
Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny (druk ZP-17). 

 
28. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze 

zestawienie ofert. W takim przypadku uzasadnienie indywidualnej oceny ofert, 



o którym mowa w punkcie 26 zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

 
29. W postępowaniu prowadzony w trybie zapytania o cenę i aukcji elektronicznej 

Komisja proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę. 
 

30. W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki Komisja przedstawia 
kierownikowi zamawiającego propozycję zawarcia umowy z wykonawcą,  
z którym były prowadzone negocjacje. 

 
31. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

– pzp, Komisja występuje do kierownika zamawiającego o unieważnienie 
postępowania. Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać 
wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać okoliczności, które spowodowały 
unieważnienie postępowania. 

 
32. Kierownik zamawiającego stwierdza nieważność czynności podjętej  

z naruszeniem prawa. 
 

33. Na polecenie kierownika zamawiającego Komisja powtarza unieważnioną 
czynność podjętą z naruszeniem prawa. 

 
34. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego, złożony przez 

wykonawców, przewodniczący Komisji przekazuje wraz ze stanowiskiem 
Komisji do rozpatrzenia kierownikowi zamawiającego. 

 
35. W przypadku konieczności podejmowania decyzji w drodze głosowania wynik 

głosowania uważa się za wiążący, jeżeli za rozwiązaniem opowiedziała się 
większość obecnych, a w głosowaniu uczestniczyła co najmniej połowa 
członków Komisji. 

 
36. Komisja w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dokumentuje czynności zgodnie z postanowieniami rozdziału 5 ustawy – pzp. 
W trakcie postępowania dokumentację przechowuje sekretarz Komisji. 

 
37. Dokumentację prowadzonych postępowań Komisja udostępnia na żądanie 

jednostkom uprawnionym do kontroli. 
 

38. Postępowania prowadzone są z zachowaniem wymogów zasad jawności 
zgodnie z ustawą – pzp. 

 
39. Jeżeli kierownik zamawiającego odmówi zatwierdzenia propozycji Komisji  

i unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 93 ust. 1 ustawy – pzp przygotowanie i przeprowadzenie nowego 
postępowania w tej samej sprawie powierza się Komisji w zmienionym 
składzie. 

 


