
Uchwała Nr 406/2009 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 02 grudnia 2009 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest: „Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa
dla niepełnosprawnych” i powołania doraźnej komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz.U. z  2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz na podstawie art. 19 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, 
z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. W szczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest: „Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa 
dla niepełnosprawnych” oraz powołuje się do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania doraźną komisję przetargową, a spośród jej członków, przewodniczącego 
oraz sekretarza w  następującym składzie:

1. Edward Reske
2. Robert Wójcik
3. Magdalena Karska
4 Anna Sobczyk
5 Magdalena Żurawska

Przewodniczący Komisji 
Członek Komisji 
Członek Komisji 
Członek Komisji 
Sekretarz Komisji.

§2. Nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§3. W ykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały nr 406/2009 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 02 grudnia 2009 r.

Regulamin Pracy
doraźnej komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa dla

niepełnosprawnych”

PO S TA N O W IE N IA  O G Ó LN E

§1. Podstawy dz ia łan ia  kom isji pow ołanej do przeprow adzen ia  postępow ania 
o udzie lenie zam ów ien ia  publicznego.
1. ) Kom isja dzia ła  na podstaw ie Uchwały Zarządu Pow iatu Łow ick iego
2. ) Kom isja rozpoczyna dz ia ła lność z dn iem  powołania
3. ) P racą kom isji k ie ru je  P rzew odniczący kom isji
4. ) P ierw szą czynnośc ią  kom isji jes t zapoznanie się z n in ie jszym  regulam inem .

§2. Cele pow ołania kom isji
Kom isja pow ołana je s t w  celu przygotow ania i p rzeprow adzen ia  postępowania 
o udzie lenie zam ów ien ia  pub licznego -  zgodnie z us taw ą z dn ia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zam ów ień publicznych
Przedm iotem  postępow ania  je s t zadanie  w skazane w  tytu le  n in ie jszego regulam inu.

I. SKŁAD KOM ISJI

§3. Zarząd Pow iatu Łow ick iego  w skazu je  P rzew odniczącego Kom isji i je j Sekretarza 
spośród cz łonków  Komisji.

§4. N iezw łocznie po zapoznan iu  się cz łonków  kom isji z  ośw iadczeniam i 
lub dokum entam i z łożonym i przez W ykonaw ców , w  celu po tw ierdzen ia  spełn ienia 
staw ianych im w arunków  członkow ie kom isji sk łada ją  p isem ne ośw iadczenia 
o za istn ien iu lub braku istn ien ia pow iązań z któ rym kolw iek W ykon aw cą  w ięzam i 
rodzinnym i, za trudn ien iem , udzia łem  lub innym i stosunkam i, które m ogłyby budzić 
zastrzeżen ia co do jeg o  bezstronności w  rozum ieniu art. 17 ustawy z dnia 
29 styczn ia 2004 r. Prawo zam ów ień publicznych.

§ 5. P rzew odniczący Kom isji w y łącza z je j prac członka, który:
a) z łoży ł ośw iadczen ie  o za istn ien iu któ re jko lw iek z okoliczności, o których 

m ow a w  art. 17 ustaw y z dnia 29 styczn ia 2004 r. Prawo zam ówień 
publicznych,

b) nie z łoży ł ośw iadczenia  w  te rm in ie  w yznaczonym  
przez P rzew odniczącego Komisji,
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c) z łoży ł ośw iadczen ie  n iezgodne z p raw d ą  -  w  tak im  wypadku 
w yłączen ie  następuje z chw ilą  uzyskania w iadom ości wskazujących 
na n iepraw dziw ość ośw iadczenia,

d) z łoży ł zgodne z p raw dą  ośw iadczenie  o braku okoliczności, o których 
m ow a w  ust. 1, jeże li po złożen iu ośw iadczen ia  okoliczności takie 
za istn ia ły .

§6. O w yłączen iu  cz łonka Kom isji P rzew odniczący in form uje  Zarząd Powiatu 
Łow ickiego, który m oże pow ołać now ego członka Kom isji. W ob ec P rzew odniczącego 
Komisji czynności w yłączen ia  dokonu je  bezpośredn io Zarząd Pow iatu Łow ickiego.

§7. C zynności Kom isji, jeże li zosta ły dokonane z udzia łem  cz łonka podlegającego 
wyłączeniu pow tarza się, chyba że postępow anie pow inno zostać unieważnione. 
Zasadę tę stosu je  się odpow iedn io  do sytuacji, w  które j cz łonek Kom isji zostanie 
w yłączony z pow odu nie z łożen ia  ośw iadczenia, o którym  m ow a w  art. 17 ust. 1 
ustawy Prawo zam ów ień publicznych, a lbo z łożen ia ośw iadczen ia  niezgodnego 
z prawdą.

§8. Nie pow tarza się czynności o tw arcia ofert oraz czynności faktycznych 
nie w pływ ających na w yn ik  postępowania.

§9. O dw ołan ie cz łonka Kom isji m oże nastąpić jeżeli:
a) z przyczyn ob iektyw nych nie m oże on w ykonyw ać swoich obow iązków ,
b) n ieobecność cz łonka Kom isji na posiedzeniu Kom isji nie zostanie 
uspraw iedliw iona przez P rzew odniczącego Komisji,
c) członek Kom isji n ie w ykonu je  nałożonych na niego obow iązków  lub obow iązków  
w ynika jących z p rzep isów  prawa, postanow ień n in ie jszego regu lam inu oraz decyzji 
P rzew odniczącego Kom isji.

III. U D ZIA Ł B IEG ŁYC H  I INNYCH O SÓ B W  PR ACACH KOM ISJI

§ 10.1. Jeżeli dokonan ie  oceny o fert lub innych czynności w  postępow aniu  w ym aga 
w iadom ości specja lnych, P rzew odniczący Kom isji sk łada Zarządow i Powiatu 
Łow ickiego um otyw ow any w n iosek o powołanie b iegłych (rzeczoznaw ców ).
2. W niosek pow inien w skazyw ać osobę b iegłego oraz p rzew idyw aną w ysokość jego 
w ynagrodzen ia  w raz ze źród łem  finansow ania . Do w n iosku pow inien zostać 
za łączony pro jekt um ow y z biegłym .
3. Decyzję o pow ołan iu  b ieg łego podejm uje Zarząd Pow iatu Łow ickiego.
4. Po podpisan iu um ow y i zobow iązania do zachow ania  poufności, 
ale przed przystąp ien iem  do w ykonan ia  jak ichko lw iek czynności, b iegły składa 
ośw iadczenie, o którym  m owa w  § 4. P rzew odniczący Kom isji nie dopuszcza 
do w ykonan ia czynności przez b iegłego, w  stosunku do któ rego za jdzie  którakolw iek 
z okoliczności, o których m owa w  Art. 17 ust. 1 ustaw y Praw o zam ów ień publicznych.
5. B iegły p rzedstaw ia  op in ię  na p iśm ie w  term in ie  określonym  w  umowie, 
a na zaproszen ie  P rzew odniczącego Kom isji b ierze udzia ł w  posiedzeniach Komisji 
z głosem  doradczym  i udzie la dodatkow ych wyjaśnień.
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IV. PR A W A I O BO W IĄZKI C ZŁO N K Ó W  KOM ISJI

§11.1. C złonkow ie Kom isji będący pracow nikam i Zam aw ia jącego w ykon u ją  swoje 
obow iązki zw iązane z udzia łem  w  pracach Kom isji w  ram ach obow iązków  
służbowych.
2. O bow iązkiem  prze łożonego członka Kom isji je s t um ożliw ien ie  członkow i Komisji 
udziału w  pracach Komisji.
3. Członek Kom isji je s t zobow iązany, na jwcześnie j ja k  to je s t m ożliwe, pow iadom ić 
P rzew odniczącego Kom isji o swoje j n ieobecności na posiedzeniu  Kom isji, podając 
przyczyny nieobecności.
4. Decyzję w  spraw ie  uspraw iedliw ien ia nieobecności cz łonka Kom isji na posiedzeniu 
podejm uje P rzew odniczący Kom isji.

§12. C złonkow ie Kom isji w ykon u ją  pow ierzone im czynności w  dobrej w ierze, 
z zachow aniem  na jw yższe j staranności, kieru jąc się w yłączn ie  przepisam i prawa, 
sw o ją  w ie d zą  i dośw iadczen iem . Do obow iązków  cz łonków  Kom isji należy 
w  szczególności:

a) udzia ł w  pos iedzeniach Komisji,
b) w ykonyw an ie  innych czynności zw iązanych z pracam i Kom isji, zgodnie 
z po leceniam i P rzew odniczącego Komisji.

§13. C złonkom  Kom isji nie w olno u jaw niać jak ichko lw iek inform acji zw iązanych 
z przebiegiem  prac Kom isji, w  tym  w  szczególności in form acji zw iązanych z:

a) liczbą złożonych o fe rt -  do daty składania ofert,
b) przeb ieg iem  badania, oceny i porów nania treści z łożonych ofert.

§14. Członek Kom isji ma praw o i obow iązek uczestn ictw a w e w szystk ich pracach 
Komisji oraz praw o w g lądu w e w szystk ie  dokum enty zw iązane z p racą  Komisji.

§15. P rzew odniczący Kom isji kieru je je j pracam i. Do jego  obow iązków  należy 
w  szczególności:
a) odebranie ośw iadczeń cz łonków  Komisji, o których m owa w  §4 
oraz po in form ow anie  S tarosty Łow ick iego o okolicznościach, o których mowa 
w  art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zam ów ień publicznych lub w  § 5 n in ie jszego 
regulam inu,
b) w yznaczan ie  te rm inów  posiedzeń Komisji,
c) podzia ł m iędzy cz łonków  Kom isji prac podejm ow anych w  tryb ie  roboczym ,
d) nadzorow anie praw id łow ego prow adzenia dokum entacji postępowania 
o udzie lenie zam ów ien ia,
e) in form ow anie Zarządu Pow iatu Łow ickiego o prob lem ach zw iązanych z pracam i 
Kom isji w  toku postępow ania  o udzie len ie zam ów ienia,
f) nadzór nad term inow ym  i praw id łow ym  dokonyw an iem  czynności w  postępowaniu 
o udzie lenie zam ów ienia.

§ 16. Do obow iązków  Sekretarza Komisji na leży m.in.:
a) um ieszczanie og łoszen ia  o przetargu na stron ie in ternetow ej Zam aw iającego, 
w  siedzib ie Zam aw ia jącego, w  B iu le tynie Zam ów ień Publicznych lub przekazywanie 
ogłoszenia U rzędow i O fic ja lnych Publikacji W spó lno t Europe jskich jeże li wartość
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zam ów ien ia w yrażona w  zło tych je s t równa lub przekracza kw oty określone 
w  przepisach w ydanych na podstaw ie art. 11 ust. 8 ustaw y Praw o zam ów ień 
publicznych.
b) Um ieszczan ie specyfikacji istotnych w arunków  zam ów ien ia  na s tron ie  internetowej 
w w w .pow ia t.łow icz.p i gdy postępow anie  prow adzone je s t w  tryb ie  przetargu 
n ieograniczonego,
c) prow adzenie dokum entacji postępow ania  w  spraw ie udzie len ia  zam ów ienia,
d) organizow anie, w  uzgodnieniu z Przewodniczącym  Kom isji, posiedzeń Komisji,
e) obsługa techn iczno-organ izacy jna  i sekretarska Kom isji w  postępow aniu 
o udzie lenie zam ów ien ia, w  tym  m.in. przyjęcie i re jestracja  ofert,
f) korespondencja z W ykonaw cam i,
g) um ieszczanie in form acji o w yborze oferty, lub un iew ażnien iu  postępow ania 
na stronie in ternetow ej Zam aw ia jącego, w  s iedzib ie  Zam aw ia jącego.
h) um ieszczanie inform acji o udzie leniu zam ów ien ia  w  B iu le tyn ie Zam ów ień 

Publicznych.

VI. CZYN N O ŚC I W  TR A KC IE  P O S TĘ P O W A N IA

§17. O bow iązkiem  P rzew odniczącego Kom isji jes t tak ie  prow adzen ie  postępowania, 
które um ożliw i je g o  zakończenie  w  m ożliw ie na jkrótszym , dopuszczalnym  
przez przepisy praw a term in ie.

§18. Do obow iązków  P rzew odniczącego Kom isji w  toku postępow ania  należy 
również m.in.:
a) zapew nien ie, żeby o tw arc ie  o fe rt z łożonych przez W ykonaw ców  nastąpiło 
w  usta lonym  m ie jscu i term in ie,
b) sprawdzenie, czy o fe rty  zosta ły z łożone zgodnie w  w ym ogam i oraz czy nie doszło 
do ich przedw czesnego otwarcia ,
c) zapew nienie, żeby oferty z łożone po w yznaczonym  term in ie:

nie zosta ły  otwarte,
W ykonaw cy, k tó rzy złożyli tak ie  oferty, zosta li po inform ow ani o tym, 
że ich o fe rty  nie zosta ły otwarte,
zosta ły  zw rócone W ykonaw com  bez o tw ieran ia  po up ływ ie term inu 
na w n ies ien ie  protestu,

d) og łoszen ie kwoty, ja k ą  Zam aw ia jący zam ierza przeznaczyć na sfinansow anie 
Zam ów ienia -  bezpośredn io  przed otw arciem  ofert,
e) otw arcie ofert,
f) w ykonyw anie innych czynności, które nie zosta ły na m ocy przep isów  prawa 
lub n in ie jszego R egulam inu zastrzeżone do kom petencji Kom isji lub K ierownika 
Zam aw iającego,
g) przekazyw anie do  w łaściw ej kom órki organizacyjnej, jeże li zachodzi taka potrzeba, 
poręczeń i gw arancji bankow ych, gwarancji ubezpieczeniow ych, w eksli, czeków  
oraz innego rodzaju dokum entów  składanych przez W ykonaw ców  jako  w adium  
oraz in form ow anie tej kom órki o konieczności dokonan ia  zw rotu  wadium  
W ykonawcom .

§19. Po rozpoczęciu postępow ania , Sekretarz Kom isji m .in.:
a) wydaje lub w ysyła  za in te resow anym  W ykonaw com  SIW Z,
b) prowadzi re jestr W ykonaw ców , którzy pobrali S IW Z,
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c) przyjm uje i re jestru je  zapytan ia  W ykonaw ców  odnośn ie  treści S IW Z lub innych 
dokum entów  i n iezw łoczn ie  przekazu je in form acje o ich w płynięciu 
P rzew odniczącem u Komisji,
d) przyjm uje i re jestru je  oferty,
e) przekazu je w yjaśn ien ia  lub inform acje o zm ianach w  S IW Z wszystkim  
W ykonaw com , którzy pobrali lub otrzym ali SIW Z,
f) sporządza p ro tokó ł zebran ia  W ykonaw ców , jeże li zosta ło  ono zwołane,
g) sporządza pro toko ły z posiedzeń Komisji,
h) prowadzi ko respondencje  z W ykonaw cam i.

VII. C ZY N N O ŚC I ZW IĄ ZA N E  Z  BADANIEM  I O C E N Ą  O FE R T

§20. Kom isja dokonu je  popraw ek om yłek pisarskich oraz om yłek rachunkowych 
oraz innych om yłek po lega jących na n iezgodności o fe rty z S IW Z a nie powodujących 
istotnych zm ian w  ofercie . Sekretarz Kom isji sporządza zestaw ien ie  poprawek 
dokonanych przez Kom isję w  treści ofert i zaw iadam ia i ich dokonaniu W ykonawców.

§21. Kole jnym  etapem  prac Kom isji jes t ocena w ype łn ien ia  przez uczestników 
postępow ania w arunków  określonych w  SIWZ.

§22. W  dalszej ko le jności Kom isja dokonuje oceny o fe rt z łożonych w  term in ie 
pod w zględem  w ype łn ien ia  w arunków  form alnych.

§ 23. Kom isja w zyw a W ykonaw ców , którzy w  określonym  term in ie  nie złożyli 
ośw iadczeń lub dokum entów  potw ierdza jących spe łn ian ie  w arunków  udziału 
w  postępow aniu lub pe łnom ocn ictw  lub którzy złożyli dokum enty, ośw iadczenia, 
zaw iera jące b łędy lub w ad liw e pe łnom ocnictwa, do ich z łożen ia  w  wyznaczonym  
term inie, chyba że m im o ich uzupełn ienia oferta W ykonaw cy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby un iew ażnien ie  postępowania.

§24.1. Po dokonaniu  czynności, o których m owa w  §20 - 23, Kom isja m oże m.in. 
sk ierow ać do Zarządu Pow iatu Łow ick iego wnioski o:
a. w ykluczen ie określonych podm iotów  z postępow ania,
b. odrzucenie określonych ofert,
c. un iew ażnienie postępow ania .
2. O podjęciu decyzji, o które j m owa w  ust. 1 pkt a, Zam aw ia jący zaw iadam ia 
W ykonaw ców , któ rzy złożyli oferty, poda jąc uzasadnien ie fak tyczne  i praw ne -  jeżeli 
postępow anie prow adzone je s t w  tryb ie przetargu n ieogran iczonego, negocjacji 
bez og łoszen ia a lbo zapytania o cenę,
3. O podjęciu decyzji, o które j m owa w  ust. 1 pkt. b lub c, Zam aw ia jący zaw iadam ia 
wszystkich W ykonaw ców  biorących udzia ł w  postępow aniu . Inform acja pow inna 
zaw ierać uzasadnien ie  fak tyczne  i prawne.

§25. Jeżeli nie za jd ą  oko liczności uzasadnia jące un iew ażnien ie  postępowania, 
Kom isja proponuje Zarządow i Pow iatu Łow ick iego w yb ór na jkorzystn ie jsze j oferty 
na podstaw ie indyw idua lne j oceny ofert dokonanej przez cz łonków  Komisji.
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§26. Przed dokonaniem  indyw idualne j oceny ofert cz łonkow ie  Kom isji zapozna ją  się 
z op in ią  b iegłego, jeże li zosta ł on powołany.

§27. Indyw idualna ocena o fert odbyw a się w yłączn ie  na podstaw ie  kryte riów  oceny 
ofert, określonych dla danego postępowania.

§28. O w yborze na jkorzystn ie jsze j o ferty Sekretarz Kom isji zaw iadam ia  w szystkich 
W ykonaw ców , um ieszcza też tę inform acje na stron ie internetowej 
oraz w  s iedzib ie  Zam aw ia jącego. Zaw iadom ienia o w yborze  oferty, w ykluczen iu 
W ykonawcy, odrzucen iu  oferty oraz pro tokó ł postępow ania  podp isu je S tarosta 
Łow icki, lub inny C złonek Zarządu Powiatu Łow ick iego z upow ażn ien ia  S tarosty 
Łow ickiego.

VIII. PR O TESTY I O D W O ŁAN IA

§29. O w n ies ien iu  protestu w  postępow aniu o udzie len ie  Zam ów ienia 
Przew odniczący Kom isji in form uje n iezw łoczn ie Zarząd Pow iatu Łow ickiego.

§30. W raz z zaw iadom ien iem  Zarządu Powiatu Łow ickiego, P rzew odniczący Komisji 
w yznacza term in posiedzenia  Kom isji, który pow inien przypadać na jpóźnie j 2 dni 
po dacie w n iesien ia  protestu.

§31. Sekretarz Kom isji p rzekazu je  w szystkim  W ykonaw com  kopie w niesionego 
protestu, jeże li do tyczy on treści og łoszen ia lub postanow ień S IW Z -  zam ieszcza ją  
również na s tron ie  internetowej, na której je s t dostępna SIW Z, w zyw ając 
W ykonaw ców  do w zięc ia  udzia łu w  postępow aniu toczącym  się w  w yn iku wniesien ia 
protestu. W  inform acji w skazu je  się także na zaw ieszen ie  biegu term inu zw iązania 
o fe rtą  oraz w zyw a W ykonaw ców , pod rygorem  w yk luczen ia  z postępowania, 
do przedłużen ia w ażnośc i w ad ium  lub w niesien ia now ego wadium .

§32. Protest, p ism a W ykonaw ców , którzy przyłączyli s ię do protestu oraz stanow isko 
Kom isji w  spraw ie  rozpatrzen ia  protestu P rzew odniczący Kom isji przekazu je 
Zarządow i Pow iatu Łow ick iego  niezw łoczn ie po zakończeniu  posiedzenia  Komisji 
w  przedm iocie rozpatrzen ia  protestu.

§33. Rozstrzygnięcie protestu w raz z uzasadnien iem  oraz pouczeniem  o sposobie 
i term in ie w n ies ien ia  odw ołan ia  zam aw ia jący przekazu je  jednocześn ie  podm iotowi, 
który w n iós ł pro test oraz W ykonaw com , którzy przystąp ili do postępowania 
toczącego się w  w yn iku  w n ies ien ia  protestu. Jeżeli p ro test do tyczy treści ogłoszenia 
lub postanow ień S IW Z w  postępow aniu prow adzonym  w  tryb ie  przetargu 
n ieograniczonego, zam ieszcza rów nież na stron ie  internetow ej, na której jes t 
dostępna.

§34. W  przypadku uw zględnienia protestu, Kom isja pow tarza opro testow aną 
czynność lub dokonu je  czynności zaniechanej.

§33. Sekretarz Kom isji w ysyła  do W ykonaw ców  zaw iadom ien ie  o pow tórzeniu 
czynności.
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§35. O w niesien iu  odw ołan ia  P rzew odniczący Kom isji in form uje n iezw łoczn ie Zarząd 
Powiatu Łow ick iego. P rzew odniczący Kom isji przedstaw ia  Zarządow i Powiatu 
Łow ickiego rekom endację  Kom isji P rzetargow ej odnośn ie  stanow iska 
Zam aw ia jącego w  przedm ioc ie  w niesionego odwołania.

§36. Zarząd Pow iatu Łow ick iego podejm uje decyzję odnośn ie  stanow iska 
Zam aw ia jącego w  przedm ioc ie  w niesionego odw ołan ia  oraz w skazu je  osoby 
reprezentu jące Zam aw ia jącego w  postępowaniu przed zespołem  arbitrów .

§37. O w yn ikach postępow ania  odw oław czego P rzew odniczący Kom isji inform uje 
n iezw łocznie Zarząd Pow iatu Łow ick iego przesy ła jąc mu jednocześn ie  istotne 
dokum enty zw iązane z postępow aniem  odwoławczym , w  tym  kopię orzeczenia. 
W raz z in fo rm acją  Kom isja przedstaw ia propozycję sposobu w ykonan ia  orzeczenia.

§38.1. Zarząd Pow iatu Łow ick iego podejm uje decyzję w  przedm ioc ie  w niesien ia 
skargi oraz, jeże li zostan ie  podjęta decyzja o je j w n iesien iu , w skazu je  osoby 
reprezentu jące Zam aw ia jącego w  postępow aniu przed sądem.
2. Jeżeli skargę w n ies ie  druga strona postępow ania odw oław czego, Zarząd Powiatu 
Łow ickiego na w n iosek P rzew odniczącego Kom isji w skazu je  osoby reprezentu jące 
Zam aw ia jącego w  postępow aniu przed sądem.

IX. ZA K O Ń C ZEN IE  PRAC KOM ISJI

§39. Kom isja kończy prace zw iązane z udzie leniem  danego Zam ów ien ia  z dniem 
podpisania um ow y w  spraw ie  zam ów ienia.

§40. Jeżeli nastąpi un iew ażnien ie  postępow ania o udzie len ie zam ów ienia 
publicznego, a będzie  potrzeba przeprow adzenia ko le jne j procedury, ten sam  skład 
kom isji b ierze udzia ł w  je j przygotow aniu, chyba że Zarząd Pow iatu Łow ickiego 
powoła inny skład kom isji.

§41. Po zakończeniu  prac Kom isji je j P rzew odniczący przekazu je  dokum entację 
postępow ania do w łaściw ej kom órki organizacyjnej w  celu je j przechow ania  zgodnie 
z przepisam i prawa.

§42. W  zakres ie  nie uregulow anym  w  nin ie jszym  regulam inie, zastosow anie  m ają  
przepisy ustaw y Prawo zam ów ień publicznych oraz inne przepisy regulujące 
udzie lanie zam ów ień.

ZA TW IE R D ZA M
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