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REGULAMIN PRACY  

KOMISJI DS. PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych, zwany dalej „regulaminem”, określa 
prawa i obowiązki członków oraz tryb pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych zwanej 
dalej „Komisją”, powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, których wartość jest równa lub przekracza 130 000,00 zł, zwanych dalej 
„postępowaniami”. 

2. Komisja jest zespołem pomocniczym rektora oraz osób, którym powierzył on wykonywanie 
zastrzeżonych dla siebie czynności, powołana w szczególności do oceny wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, 
powierzonych czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem 
postępowania. 

3. Nadzór nad Komisją sprawuje kanclerz. 

4. Określone w Regulaminie zadania, uprawnienia i odpowiedzialność są równoznaczne  
z udzieleniem pełnomocnictw do zastępowania w określonym zakresie kierownika 
zamawiającego w procesie przygotowywania, przeprowadzania i udzielania zamówień  
w uczelni (powierzeniem czynności w postępowaniu). 

5. W zakresie nieuregulowanym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z 2019 r. poz.  2019, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

Rozdział II 

Prawa i obowiązki członków Komisji 

§ 2 

[skład Komisji] 

1. Rektor powołuje stałą Komisję, która składa się z minimum  5 członków, powołanych 
spośród pracowników uczelni, w tym przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącego 
Komisji oraz sekretarza Komisji, zwanych dalej odpowiednio „przewodniczącym”, 
„wiceprzewodniczącym” i „sekretarzem”. 

2. Obowiązki sekretarza pełni kierownik Biura Zamówień Publicznych. 

3. Członkowie Komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny  
i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą  
i doświadczeniem. 

 

§ 3 

[biegli] 

1. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga 
wiadomości specjalnych, rektor lub kanclerz z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, 
może powołać biegłych spośród wyspecjalizowanych pracowników uczelni lub  ekspertów 
zewnętrznych. 

2. Wniosek o powołanie biegłego powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, termin jej 
sporządzenia oraz szacowane koszty wynagrodzenia biegłego, a także - o ile jest to 
możliwe - wskazanie kandydatury biegłego. 

3. Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie Komisji uczestniczą w jej 
pracach z głosem doradczym. 
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4. Biegli nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji, w tym  
w szczególności informacji związanych z kwalifikacją wykonawców oraz badaniem i oceną 
ofert. 

5. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio do biegłych. 

 

§ 4 

[uczestnicy posiedzeń Komisji] 

1. Posiedzenia Komisji, poza czasem przeznaczonym na otwarcie ofert są tajne. 

2. W posiedzeniach Komisji uczestniczą członkowie Komisji – z głosem stanowiącym.  
W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć  radca prawny bez głosu stanowiącego. 

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć bez głosu stanowiącego rektor oraz 
kanclerz. 

4. W trakcie dokonywania przez Komisję czynności wymagających wiadomości 
specjalistycznych, w posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, 
powołani biegli. 

5. Decyzję o możliwości obecności na posiedzeniach Komisji innych osób niż wymienione  
w ust. 2-4 podejmuje przewodniczący. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach Komisji bez 
głosu stanowiącego. 

6. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniach Komisji są zobowiązane do 
nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych informacji niejawnych, a także do 
przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji 
niejawnych określonych w odrębnych przepisach.  

 

§ 5 

[prawa członków Komisji] 

1. Uczestnicząc w pracach Komisji członkowie Komisji mają prawo w szczególności do: 
1) dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji; 
2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach Komisji; 
3) zgłaszania przewodniczącemu lub sekretarzowi, w każdym czasie uwag i problemów 

dotyczących funkcjonowania Komisji; 
4) wnioskowania o powołanie biegłego. 

2. Prawa, o których mowa w ust.1 przysługują także radcy prawnemu uczestniczącemu  
w posiedzeniu Komisji.  

 

§ 6 

[obowiązki członków Komisji 

1. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności: 

1) czynny udział w pracach Komisji; 

2) wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących organizacji i trybu pracy 
Komisji, w szczególności przygotowanie dokumentów (lub ich części) związanych  
z postępowaniem; 

3) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających 
wykonywanie obowiązków członka Komisji, w szczególności w zakresie o którym 
mowa w § 7; 

4) składanie oświadczeń, o których mowa w § 7.  

2. Członkowie Komisji nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji, 
w tym w szczególności informacji związanych z kwalifikacją wykonawców oraz badaniem 
i oceną ofert. 

3. Członek Komisji przedstawia przewodniczącemu swoje zastrzeżenia, jeżeli otrzymane 
polecenie lub projekt dokumentu czy decyzji, będący przedmiotem prac Komisji, w jego 
przekonaniu jest niezgodny z prawem, godzi w interes zamawiającego lub interes 
publiczny albo ma znamiona pomyłki. 
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4. W przypadku nieuwzględnienia przez przewodniczącego zastrzeżeń, o których mowa  
w ust. 3, członek Komisji przedstawia je bezpośrednio rektorowi lub kanclerzowi. 

 

§ 7 

[oświadczenia – konflikt interesów] 

1. Członkowie Komisji składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywych oświadczeń, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności,  
o których mowa w art. 56 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp. 

2. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, 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  
a przewodniczący Komisji składa oświadczenie kanclerzowi.  

3. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy 
Pzp, członkowie Komisji składają przewodniczącemu Komisji a przewodniczący Komisji 
swoje oświadczenie kanclerzowi przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych  
z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Przed złożeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 1, odpowiednio przewodniczący lub 
kanclerz uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

5. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności wymienionych  
w art. 56 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp członek komisji podlega wyłączeniu z dokonywania 
wszelkich czynności w postępowaniu. Fakt wyłączenia odnotowuje się w protokole 
posiedzenia Komisji oraz w protokole postępowania. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 przechowywane są w dokumentacji postępowania. 

7. 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.  

 

§ 8 

[odwołanie członka Komisji] 

1. W uzasadnionych okolicznościach, w szczególności, gdy członek Komisji uchybia 
obowiązkom, o których mowa w niniejszym regulaminie, z inicjatywy kanclerza lub na 
wniosek przewodniczącego, rektor może odwołać członka Komisji. 

2. Równocześnie z odwołaniem członka Komisji, rektor może powołać w skład Komisji inną 
osobę. W przypadku, gdy na skutek odwołania członka Komisji, liczba jej członków jest 
mniejsza niż 5, rektor jest zobowiązany powołać nowego członka Komisji. 

 

§ 9 

[przewodniczący Komisji] 

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący. 

2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 

1) organizowanie i prowadzenie prac Komisji, w tym wyznaczanie miejsc i terminów 
posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywania zadań; 

2) informowanie członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia 
przepisów ustawy Pzp lub regulaminu; 

3) uprzedzanie osób składających oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1,  
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

4) odbieranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w § 7; 

5) wnioskowanie do rektora o odwołanie członka Komisji; 

6) informowanie kanclerza o przebiegu prac Komisji, w szczególności o istotnych 
problemach związanych z pracami Komisji; 
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7) przedkładanie, za pośrednictwem sekretarza, rektorowi lub kanclerzowi projektów pism 
opracowanych przez Komisję, w szczególności dotyczących: wykluczenia wykonawcy, 
odrzucenia oferty, wyniku oceny wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu lub ofert, propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

8) wnioskowanie do rektora lub kanclerza o powołanie biegłego jeżeli dokonanie 
określonych czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem 
postępowania wymaga wiadomości specjalnych; 

9) nadzorowanie prowadzenia przez sekretarza Komisji dokumentacji postępowania. 

3. Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec osób trzecich. 

 

§ 10 

[sekretarz Komisji] 

1. Sekretarz jest odpowiedzialny za zapewnienie obsługi administracyjnej postępowania  
oraz jego rzetelne dokumentowanie. 

2. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności: 

1) obsługa organizacyjno - techniczna Komisji; 

2) odbieranie od pracownika zamawiającego lub innych osób, którzy mają bezpośredni 
lub pośredni wpływ na wynik postępowania, w przypadku zaistnienia okoliczności,  
o których mowa w art. 56 ust 2 i 3 ustawy Pzp, pisemnych oświadczeń o których mowa 
w § 7 oraz uprzedzanie osoby składającej ww. oświadczenie o odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

3) dokumentowanie czynności Komisji, w tym sporządzanie protokołu postępowania wraz 
z załącznikami; 

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji; 

5) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą Pzp; 

6) pośredniczenie w kontaktach Komisji z jednostkami organizacyjnymi uczelni; 

7) terminowe przedkładanie projektów dokumentów rektorowi lub kanclerzowi; 

8) niezwłocznie po otwarciu ofert sporządzanie i umieszczanie na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacji o: 

a) nazwach lub imionach i nazwach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte, 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

3. Sekretarz wykonuje swoje obowiązki przy współudziale Biura Zamówień Publicznych. 

 

Rozdział III 

Tryb pracy Komisji 

 

§ 11 

[posiedzenia Komisji] 

1. Komisja pracuje na podstawie planu pracy przedstawionego przez przewodniczącego. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

3. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji w trybie stacjonarnym, 
niestacjonarnym (tzw. zdalnym) lub obiegowym. W przypadku posiedzeń niestacjonarnych 
i obiegowych członkowie Komisji porozumiewają się i głosują z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej. 

4. O miejscu i terminie posiedzeń Komisji sekretarz zawiadamia członków komisji, biorąc pod 
uwagę uzasadnione wnioski członków Komisji, tak aby umożliwić wypełnianie przez nich 
obowiązków służbowych. 
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5. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego prawa i obowiązki wykonuje wskazany 
wiceprzewodniczący. 

6. W przypadku nieobecności sekretarza jego prawa i obowiązki wykonuje wskazany przez 
przewodniczącego członek komisji. 

7. Sekretariat Komisji oraz obsługę organizacyjno–techniczną Komisji zapewniają 
pracownicy Biura Zamówień Publicznych. 

8. W przypadku, kiedy członek komisji został wyłączony z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, nie bierze on udziału w tej części posiedzenia komisji, na której 
procedowane jest to postępowanie.  

 
§ 12 

[sposób podejmowania decyzji przez Komisję] 

1. Komisja podejmuje decyzje w obecności ponad połowy jej członków, w tym 
przewodniczącego. 

2. W przypadku braku obecności ponad połowy członków Komisji, przewodniczący odracza 
posiedzenie. 

3. Komisja podejmuje decyzje na podstawie dokumentów przedkładanych Komisji, opinii 
radcy prawnego oraz pisemnych opinii powołanych biegłych.  

4. Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu członków Komisji uczestniczących w jej 
podejmowaniu. 

5. Jeżeli Komisja nie może podjąć decyzji w drodze konsensusu, przewodniczący zarządza 
głosowanie.  

6. Decyzje w drodze głosowania podejmuje się bezwzględną większością głosów.  

7. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę 
głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego. 

8. Członek Komisji, który nie zgadza się z przyjętym rozstrzygnięciem Komisji może 
przedstawić pisemnie uzasadnienie swojego stanowiska (zdanie odrębne), które na jego 
prośbę dołącza się do protokołu posiedzenia Komisji. 

9. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, w którym opisuje się przebieg 
posiedzenia. 

10. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza sekretarz. Protokół podpisują członkowie 
Komisji biorący udział w posiedzeniu Komisji. Brak podpisu któregokolwiek z członków 
Komisji biorących udział w posiedzeniu powinien zostać odnotowany w protokole.  

11. Każdy z członków Komisji biorących udział w posiedzeniu Komisji ma prawo wniesienia 
pisemnych uwag do protokołu z tego posiedzenia.  

 

§ 13 

[zakres prac Komisji] 

1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja 
wykonuje w szczególności następujące czynności: 

1) przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia rektorowi lub kanclerzowi propozycję 
wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem na wniosku stanowiącym 
załącznik nr 2 (część B) do Instrukcji udzielania zamówień publicznych; 

2) opiniuje i przekazuje do zatwierdzenia rektorowi lub kanclerzowi projekt swz 
przygotowany przez Biuro Zamówień Publicznych na podstawie dokumentów 
otrzymanych od właściwych merytorycznie jednostek realizujących; 

3) przygotowuje propozycje wyjaśnień dotyczących treści swz; 

4) prowadzi negocjacje albo dialog z wykonawcami w przypadku, gdy ustawa Pzp 
przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo dialogu; 

5) dokonuje otwarcia ofert niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert; 
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6) dokonuje badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, wniosków 
o dopuszczenie do udziału w dialogu, wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 
elektronicznej, wniosków o dopuszczenie do udziału w partnerstwie innowacyjnym.  
Członkowie Komisji dokonują oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w dokumentach zamówienia po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami 
oraz opiniami biegłych i radcy prawnego; 

7) wnioskuje do rektora lub kanclerza o zatwierdzenie wezwania wykonawców do 
uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów wymaganych od wykonawców lub do 
wyjaśnienia treści oferty; 

8) wnioskuje do rektora lub kanclerza o wykluczenie wykonawców w przypadkach 
przewidzianych ustawą Pzp; 

9) wnioskuje do rektora lub kanclerza o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych 
ustawą Pzp; 

10) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej lub proponuje 
unieważnienie postępowania, przekazując odpowiednie dokumenty rektorowi lub 
kanclerzowi do zatwierdzenia; 

11) dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej oraz przedstawia rektorowi 
lub kanclerzowi rekomendację dotyczącą odpowiedzi na odwołanie albo odpowiedzi 
na informację o podjętej niezgodnie z przepisami czynności lub zaniechaniu 
czynności; 

12) przedstawia rektorowi lub kanclerzowi do zatwierdzenia propozycje w zakresie 
wnioskowania do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą, przedłużenie 
okresu ważności wadium, a także w zakresie zatrzymania wadium – w przypadkach 
określonych ustawą Pzp. 

2. Komisja wykonuje powyższe czynności przy współudziale Biura Zamówień Publicznych. 
 

§ 14 

[protokół z postępowania] 

1. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządza sekretarz  
a podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. 

2. Jeżeli powodem braku podpisu są zastrzeżenia członka  Komisji, co do prawidłowości 
postępowania, do protokołu z postępowania załącza się również pisemne zastrzeżenia 
członka Komisji. 

3. Podpisany przez Komisję protokół z postępowania stanowi propozycję wyboru oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania.  

4. Protokół wymaga zatwierdzenia przez rektora lub kanclerza. 
5. Po zatwierdzeniu protokołu z postępowania, sekretarz przedkłada rektorowi lub 

kanclerzowi do podpisania projekty powiadomień wykonawców o wyniku postępowania 
oraz ogłoszeń – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

 

 

 

  

 

 


