
Regulamin pracy Komisji Przetargowej  

powołanej zarządzeniem 

Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 

26/2020 z dnia 20.10.2020 r. do wyboru Generalnego Wykonawcy Budynku Szkoleniowo-

Konferencyjnego WOIIB przy  ulicy Dworkowej/Grudzieniec w Poznaniu. 

 

§1 

Regulamin pracy Komisji Przetargowej określa tryb pracy Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyłonienia Generalnego Wykonawcy Budynku 

Szkoleniowo-Konferencyjnego WOIIB zgodnie z Regulaminem wyboru tej Komisji.  

§2 

1. Komisja Przetargowa została powołana w dniu 20.10.2020 r.  w składzie: 

− Daniel Pawlicki - Przewodniczący  

− Krzysztof Pięta – Sekretarz 

− Wiesław Buczkowski – Członek 

− Tomasz Ciekański- Członek 

− Edmund Przybyłowicz- Członek 

2. Komisja Przetargowa rozpoczyna działalność z dniem powołania. 

3. Komisja Przetargowa pracuje kolegialnie. 

4. Pracami Komisji Przetargowej kieruje Przewodniczący. 

5. Członkowie Komisji Przetargowej zobowiązani są do zachowania poufności, 

bezstronności i obiektywizmu w pracach komisji. 

§3 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej wyznacza miejsce i termin posiedzenia. 

W posiedzeniu biorą udział wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej. 

2. Komisja Przetargowa przyjmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji 

Przetargowej. 

5. Członek Komisji Przetargowej nie może wstrzymać się od głosu. 

6. Członek Komisji Przetargowej, który nie zgadza się z przyjętym rozstrzygnięciem 

obowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska /zdanie 

odrębne/, które dołącza się do protokołu posiedzenia. 



7. W przypadku obecności na posiedzeniu mniej niż połowy członków Przewodniczący 

odracza posiedzenie i wyznacza nowy termin posiedzenia. 

8. Sekretarz komisji przetargowej sporządza protokół z posiedzenia. Członkowie komisji 

przetargowej biorący udział w posiedzeniu potwierdzają podpisem treść ustaleń. 

Członkowie Komisji Przetargowej, którzy nie biorą udziału w posiedzeniu Komisji 

Przetargowej potwierdzają zapoznanie się z ustaleniami. 

9. Przewodniczący może zaprosić do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji osoby, których 

obecność jest niezbędna z uwagi konieczność wyjaśnienia zagadnień zaistniałych w trakcie 

prac Komisji. Osoby te nie biorą udziału w podejmowaniu przez  Komisję decyzji.      

§4 

1. Podstawowym zadaniem Komisji Przetargowej jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy 

Budynku Szkoleniowo-Konferencyjnego WOIIB. 

2. W szczególności do  zadań Komisji Przetargowej należy: 

a) zatwierdzenie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym wstępnej 

kwalifikacji oferentów, 

b) zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 

wstępnej kwalifikacji, 

c) sprawdzenie ofert wstępnych i zakwalifikowanie oferentów do złożenia oferty 

zasadniczej, 

d) zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie oferty 

zasadniczej, 

e) zatwierdzenie treści zaproszenia do złożenia oferty zasadniczej, 

f) sprawdzenie i ocena ofert zasadniczych, 

g) zakwalifikowanie dwóch najlepszych  oferentów do negocjacji z zachowaniem 

konkurencji, 

h) przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji, 

i) sprawdzenie oferty ostatecznej, 

j) dokonanie wyboru Generalnego Wykonawcy. 

§5 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej na wniosek Komisji zwraca się do 

Przewodniczącego Rady WOIIB o powołanie osób /inspektorów nadzoru/ do 

sprawdzenia oferty zasadniczej i ostatecznej w części kosztorysowej. Inspektorzy 

nadzoru przekazują pisemnie poprawione kosztorysy. 

2. Przewodniczący Komisji Przetargowej na wniosek Komisji zwraca się za 

pośrednictwem Przewodniczącego Rady WOIIB o wyjaśnienia prawne w zakresie 



prowadzonego postępowania do Kancelarii Prawnej współpracującej z WOIIB. 

Kancelaria przekazuje Komisji pisemne lub ustne wyjaśnienia zagadnień w zakresie 

prowadzonego postępowania informując o ich treści Przewodniczącego Rady WOIIB.  

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej na wniosek Komisji przedkłada 

Przewodniczącemu Rady WOIIB projekty pism, w szczególności  

w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, zaproszenia do złożenia oferty 

zasadniczej, zaproszenia do negocjacji z zachowaniem konkurencji, zaproszenia do 

złożenia oferty ostatecznej, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia 

postępowania. 

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej odpowiada za zachowanie poufności, 

bezstronności i obiektywizmu w pracach Komisji. 

§6 

1. Sekretarz Komisji Przetargowej jest odpowiedzialny za zapewnienie obsługi 

administracyjnej postępowania oraz jego rzetelne dokumentowanie. 

2. Sekretarz Komisji Przetargowej odpowiada za nadzór nad  dokumentacją 

postępowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich dokumentów związanych z 

postępowaniem. 

3. Sekretarz Komisji Przetargowej opracowuje ostateczny protokół postępowania z 

wnioskiem końcowym wyboru Generalnego Wykonawcy. 

4. Obsługę administracyjną prac Komisji zapewnia Biuro WOIIB. 

 

§7. 

 

1. Komisja Przetargowa kończy pracę zatwierdzając ostateczny protokół 

postępowania. 

2. Przewodniczący Komisji Przetargowej przekazuje Przewodniczącemu Rady 

WOIIB ostateczny protokół postępowania z wnioskiem końcowym wyboru 

Generalnego Wykonawcy Budynku Szkoleniowo-konferencyjnego. 


