
Zarządzenie wewnętrzne nr f\ /2006 
z dnia 1 lutego 2006 r. 

I Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu 
• ptl. hlfioQ 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu" 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu" 
w niżej wymienionym zespole : 

1. Przedmiot zamówienia: 
a) Modernizacja urządzeń mechanicznych sceny, w tym: modernizacja sztankietów 

z uodpornieniem ogniowym konstrukcji stalowych dachu nad sceną, modernizacja 
zapadni, napędów elektrycznych mostu portalowego i kurtyny przeciwpożarowej. 

b) Modernizacja stałych elementów wyposażenia sceny, w tym: wymiana podłogi scenicznej, 
modernizacja mostu i wież portalowych, wykonanie zamknięcia fosy orkiestrowej, 
uzupełnienie wyeksploatowanego wyposażenia mobilnego sceny i jej zaplecza. 

c) Wymiana elektrycznych instalacji i urządzeń oświetlenia sceny. 
Wymiana instalacji i urządzeń akustycznych i interkomowych sceny. 

d) Praęe budowlano-malarskie na scenie oraz w pomieszczeniach bezpośredniego zaplecza 
sceny (np. garderoby, klatki schodowe, pracownie, magazyny, sale prób). 

2. Komisja przetargowa powołana jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy, który przejmie 
obowiązki inwestora zastępczego dla zadania pn. „Przebudowa Teatru im. Wilama Horzycy 
w Toruniu". 

2. Komisja przetargowa w następnej kolejności jest zobowiązana do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania, o którym mowa jest w pkt. 1, we współpracy ze zwycięzcą 
postępowania o którym mowa jest w pkt. 2, wynajętym do obsługi tego postępowania przez 
Zamawiającego. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie, należy prowadzić z zachowaniem formy pisemnej. 

4. Komisja przetargowa przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców. 

5. Komisja przetargowa ocenia spełnienie przez wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz bada i ocenia oferty. 

6. Komisja przetargowa przedstawia Dyrektorowi Teatru propozycje wykluczenia 
wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, występuje z wnioskiem 
o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Obsługę prawną nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem postępowania 
przetargowego powierza się Kancelarii Radców P r a w n y c h J H ^ f f B n H B B B B M H I 
^ • • • B S p ó ł k a Cywilna w Toruniu prz>r ul. 

8. Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
fałszywe zeznania, oświadczenie o braku łub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 
17 ust.l ustawy. 



9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
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R E G U L A M I N 

ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH NA PODSTAWIE 

USTAWY „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" 

przy realizacji inwestycji pn. 

„Przebudowa budynku TEATRU 
im. Wilama Horzycy w Toruniu " 



Art. 1 
1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją 
inwestycji pn. "Przebudowa budynku Teatru im. Wilama Horzycy" 
2.Do zamówień, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy Ustawy „Prawo 
Zamówień Publicznych" (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177), Ustawy „Kodeks 
cywilny" (Dz.U z 1964 r nr 16), Ustawy „O finansach publicznych" (Dz.U. z 2003 nr 15) 

Art. 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) cenie, dostawach, najkorzystniejszej ofercie, ofercie częściowej, ofercie wariantowej, 
robotach budowlanych, środkach publicznych, usługach, wykonawcy, zamówieniach 
publicznych - należy przez to rozumieć odpowiednio określenia wymienione w art. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 
177). 

2) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Dyrektora TEATRU im. W. 
Horzycy w Toruniu, 

3) zamawiającym - należy przez to rozumieć TEATR im. Wilama Horzycy w Toruniu, 
4) Inwestora /płatnika/ należy przez to rozumieć TEATR im. Wilama Horzycy w 

Toruniu 

Art. 3 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. 
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 
3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku 
lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust 1 Ustawy „Prawo Zamówień 
Publicznych". 

Art. 4 
1. Inwestor upoważnia Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy 

do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Uruchomienie postępowania o przygotowanie zamówienia następuje po przekazaniu 

pisemnego upoważnienia przez Inwestora. 
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 zawiera co najmniej: 

1) opis przedmiotu zamówienia; 
2) oczekiwany termin realizacji zamówienia; 
3) wielkość środków zabezpieczonych do realizacji zamówienia; 
4) oznaczenie przedmiotu zamówienia nazwą i kodem określonym we Wspólnym 

Słowniku Zamówień w zakresie: kategorii dla usług, grupy dla dostaw i rodzaju dla 
robót budowlanych; 

5) tryb postępowania; 

Art. 5 
1. Za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie udzielonego 

upoważnienia odpowiada Dyrektor Zamawiającego. 
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w 
postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. 



Art. 6 
1. Kierownik Zamawiającego powołuje komisję do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową". 
2. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego. 
3. Komisja przetargowa będzie powoływana do każdego postępowania, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 
4. W przypadku udzielania zamówień, określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5, 6, 7 Ustawy 

„Prawo Zamówień Publicznych" postępowanie o zamówienie przygotowuje i 
przeprowadza komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia zamówienia 
podstawowego. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania, ponowne postępowanie przeprowadza ta 
sama komisja przetargowa. 

6. Miejscem posiedzenia komisji jest siedziba Zamawiającego. 

Art. 7 
1. Do zadań komisji przetargowej należy w szczególności: 

1) Przygotowywanie propozycji wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o 
wydanie wymaganych ustawą Prawo zamówień decyzji; 

2) Przygotowanie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z 
uzasadnieniem; 

3) Przygotowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 
36 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym wzoru umowy; 

4) Przygotowanie propozycji zaproszeń do złożenia ofert lub zaproszeń do negocjacji -
stosownie do proponowanego trybu udzielenia zamówienia; 

5) Przygotowanie treści ogłoszeń dla danego trybu postępowania; 
6) Przekazanie ogłoszeń do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim stosownie do przepisów Ustawy „Prawo 
Zamówień Publicznych"; 

7) Udostępnianie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
8) Przygotowywanie treści wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
9) Przeprowadzanie negocjacji z wykonawcami, w przypadku stosowania trybu 

negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki; 
10)0twarcie ofert; 
1 l)Dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
12)Przygotowanie wniosku o wykluczenie wykonawców z postępowania z 

uzasadnieniem; 
13)Przeprowadzenie badania ofert; 
14)Przygotowanie wniosku o odrzucenie ofert z uzasadnieniem; 
15)Ocena ofert nie podlegających odrzuceniu; 
16)Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej z uzasadnieniem; 
17)Przygotowanie zawiadomień o wyborze oferty; 
18)Przygotowanie wniosku o unieważnienie postępowania wraz z pisemnym 

uzasadnieniem takiego wniosku oraz wskazaniem podstawy prawnej i okoliczności, 
które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania; 

19)Przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem odpowiedzi 
na protest; 

20) Sporządzenie protokółów przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 
określonych niniejszym regulaminem. 

2. Komisja przetargowa wszystkie swoje czynności z zakresu postępowania o zamówienie 
wykonuje rzetelnie i z należytą starannością stosownie do postanowień niniejszego 
regulaminu. 



Art. 8 
Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje Kierownik Zamawiającego. 
Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób jednak nie więcej niż 

pięciu. 
W skład komisji przetargowej wchodzą pracownicy Zamawiającego . 
Członkowie komisji przetargowej wykonują czynności związane z pracą komisji w 

ramach swoich obowiązków służbowych. 
Komisję przetargową powołuje Kierownik Zamawiającego wydając stosowne 

zarządzenie. 
Komisja przetargowa podejmuje prace niezwłocznie po powołaniu. 
Kierownik Zamawiającego ze składu komisji powołuje: 

1) Przewodniczącego, do obowiązków którego należy w szczególności: 
a) kierowanie pracą komisji; 
b) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym 

oraz ich koordynacja; 
c) odebranie od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczeń, o 

których mowa w art. 17 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
d) dopełnienie obowiązków związanych z wyłączeniem członka komisji 

stosownie do postanowień niniejszego regulaminu; 
e) wnioskowanie do Kierownik Zamawiającego o powołanie biegłego; 
f) informowanie Kierownik Zamawiającego o wszelkich problemach związanych 

z pracami komisji; 
2) Sekretarza, do obowiązków którego należy w szczególności: 

a) prowadzenie dokumentacji postępowania; 
b) przyjmowanie ofert i innej korespondencji związanej z postępowaniem; 
c) protokołowanie posiedzeń komisji oraz przebiegu negocjacji; 
d) ( przygotowanie zawiadomień o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty 
e) po dokonaniu wyboru oferty: 

przygotowanie zawiadomień o wyniku postępowania, 
przygotowanie umowy, uzyskanie jej akceptacji przez Radcę Prawnego i 
załatwienie wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy (podpisy 
kierownika zamawiającego i wykonawcy, wyegzekwowanie od wykonawcy 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy); 

f) po zawarciu umowy: 
dokonanie zwrotu wadium, 

przekazanie jednego egzemplarza kserokopii wybranej oferty, dokumentów 
dołączonych do oferty istotnych przy realizacji zamówienia (uprawnienia osób 
biorących udział w wykonaniu zamówienia, koncesje, zezwolenia, itp.) i 
zawartej umowy oraz dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy - Zamawiającemu. 

Komisja przetargowa wykonując czynności związane z postępowaniem sporządza: 
1) Protokół przygotowania postępowania zawieraj ący, co naj mniej: 

a) skład komisji przetargowej oraz podstawę i datę jej powołania: 
b) opis przedmiotu zamówienia; 
c) szacunkową wartość zamówienia (w złotych i euro), sposób jej ustalenia oraz 

porównanie jej wartości z odpowiednią pozycją planu zamawiającego; 
d) proponowany tryb udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem jego 

zastosowania jeżeli jest to tryb inny niż podstawowy; 
e) treść ogłoszenia o postępowaniu; 
f) specyfikację istotnych warunków zamówienia jeżeli proponowanym trybem 

jest przetarg nieograniczony; 
g) treść zaproszenia do złożenia oferty i specyfikację istotnych warunków 

zamówienia jeżeli proponowanym trybem jest zapytanie o cenę; 



2) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i formie, które zostały 
określone w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Protokóły, o których mowa w pkt. 1 i 2 wymagają akceptacji i podlegają 
zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego. 

9. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości 
specjalnych, Kierownik Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji 
przetargowej, może powołać biegłych lub rzeczoznawców. 

Art. 9 
1. Do czynności z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia zastrzeżonych dla 
Kierownik Zamawiającego należy: 

1) powołanie składu komisji przetargowej; 
2) występowanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wydanie wymaganych 

decyzji wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych; 
3) wybór trybu postępowania; 
4) wykluczenie wykonawców z postępowania; 
5) odrzucenie ofert; 
6) wybór najkorzystniejszej oferty; 
7) rozpatrywanie protestów; 
8) zatwierdzanie pracy komisji przetargowej przez zatwierdzenie protokółu 

przygotowania i protokółu postępowania o zamówienie; 
9) zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
10) zatwierdzenie treści zaproszeń do złożenia ofert lub treści zaproszeń do negocjacji; 
11) zatwierdzenie treści ogłoszenia o zamówieniu; 
12) zatwierdzenie treści ogłoszenie wyniku postępowania; 
13) podpisanie umów z wykonawcami. 

3. Kierownik Zamawiającego może upoważnić Przewodniczącego Komisji do 
wykonywania niektórych czynności wymienionych w ust. 1. 

Art. 10 
Pracownicy zamawiającego, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którzy 
naruszają postanowienia niniejszego regulaminu podlegają karze zgodnie z przepisami 
kodeksu pracy. 

Art. 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 -02-2006 roku. 



Skład Komisji Przetargowej 

Lp Imię Nazwisko Funkcja Podpis 

1 Przewodniczący 

2 Sekretarz 

3 Członek 

4 Członek 

5 Członek 

» 

ZATWIERDZIŁ 


