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Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 11.01.2021 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 142 Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16.12.2020 r. w sprawie powołania komisji
Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 5.350.000 euro na wykonanie inwestycji pn.”
Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno- Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii
przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu – ETAP 1A.”
Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz w związku z art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), zarządza się co następuje:
§1
Odwołuję ze składu Komisji Przetargowej określonego w § 1 Zarządzenia nr 142/2020
Pana Tadeusza Gencę - Biuro Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Powołuję na członka w/w Komisji Przetargowej
Pana Radosława Kamińskiego – Biuro Inwestycji i Nadzoru Budowlanego.
§2
§ 4 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie Komisji przetargowej, w składzie wymienionym w § 1 odpowiadają
za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz odpowiadają za wszystkie inne
czynności związane z przygotowaniem postępowania, nie wymienione w niniejszym zarządzeniu a
towarzyszące postępowaniu o zamówienie publiczne.
2. Do obowiązków członków Komisji przetargowej:
Bartłomieja Orzechowskiego, Daniela Zielonki, Grzegorza Kasperka, Radosława Kamińskiego
należy:
1/ określenie zakresu rzeczowego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami opisu tego zakresu
stanowiącego przedmiot zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 i art. 30 i 31 ust.1
ustawy Pzp,
2/ oszacowanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 32 ustawy Pzp,
3/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek podmiotowych
stawianych wykonawcom, jako warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania
oceny spełnienia tych warunków i ustalenie istotnych postanowień umowy,
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4/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny ofert, za
pomocą, których Zamawiający będzie się kierował wybierając ofertę najkorzystniejszą,
5/ przygotowanie formularza elementów rozliczeniowych jako załącznika do SIWZ,
6/ udzielanie odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców w toczącym się postępowaniu w
zakresie treści siwz,
7/ sprawdzenie złożonych przez wykonawców do Zamawiającego ofert pod względem spełnienia
przez wykonawców warunków podmiotowych i przedmiotowych,
8/ sprawdzenie złożonych przez wykonawców do Zamawiającego ofert pod względem zgodności z
opisem przedmiotu zamówienia oraz jego zakresem rzeczowym i finansowym,
9/ sprawdzenie ofert pod kątem błędów w obliczeniu ceny ofertowej, omyłek pisarskich,
rachunkowych oraz innych omyłek popełnionych przez wykonawców w złożonych ofertach, jak
również sprawdzenie ofert pod kątem rażąco niskiej ceny, zgodnie z dyspozycja zawartą w art. 90
ustawy Pzp,
10/ wytypowanie Wykonawców podlegających wykluczeniu, odrzuceniu ich ofert, wyboru
najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i współudział w opracowaniu wniosku w tym zakresie do kierownika Zamawiającego lub osoby
przez niego upoważnionej,
11/ przeprowadzenie oceny złożonych przez wykonawców ofert za pomocą kryteriów oceny ofert
oraz dokonywanie wyboru oferty najkorzystniejszej,
12/ w przypadku złożenia przez wykonawcę informacji o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności wykonanej lub zaniechanej przez Zamawiającego, co do której jest zobowiązany zgodnie
z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, formułowanie pisemnych uzasadnień w zakresie podjętych przez siebie
decyzji, które mogły się przyczynić się do złożenia przez wykonawcę informacji,
13/ w przypadku wnoszenia przez wykonawców środka ochrony prawnej (odwołania lub skargi
do sądu):
a/ przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wniesione w odwołaniu lub skardze do sądu
zarzuty dotyczące zagadnień technicznych związanych z opisem i zakresem rzeczowym i
finansowym przedmiotu zamówienia,
b/ uczestniczenie w przygotowaniu strategii obrony stanowiska Zamawiającego oraz ewentualne
uczestniczenie w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w przypadku wniesienia
przez wykonawcę odwołania.
dr hab. Iwony Janczarek, dr inż. Elżbiety Wnuk-Pawlak, Dariusza Kubla
1/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek podmiotowych
stawianych wykonawcom, jako warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania
oceny spełnienia tych warunków, ustalenie istotnych postanowień umowy,
2/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny ofert, za
pomocą, których Zamawiający będzie się kierował wybierając ofertę najkorzystniejszą,
3/ współpraca przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców w toczącym się
postępowaniu w zakresie treści siwz,
4/ sprawdzenie złożonych przez wykonawców do Zamawiającego ofert pod względem spełnienia
przez wykonawców warunków podmiotowych i przedmiotowych,
5/ sprawdzenie złożonych przez wykonawców do Zamawiającego ofert pod względem zgodności z
opisem przedmiotu zamówienia oraz jego zakresem rzeczowym i finansowym,
6/ przeprowadzenie oceny złożonych przez wykonawców ofert za pomocą kryteriów oceny ofert
oraz dokonywanie wyboru oferty najkorzystniejszej,
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mgr Beata Franus-Wyrwich:
1/ opiniowanie właściwego stosowania w niniejszym postępowaniu przepisów ustaw Prawo
budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich
podstawie, Kodeksu cywilnego, dyrektyw unijnych, wytycznych ministerialnych itp.,
2/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek podmiotowych
stawianych wykonawcom, jako warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania
oceny spełnienia tych warunków,
3/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny ofert, za
pomocą, których Zamawiający będzie się kierował wybierając ofertę najkorzystniejszą,
4/ sporządzenie projektu umowy na roboty budowlane,
5/ współpraca w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców w
toczącym się postępowaniu w zakresie wzoru umowy będącego załącznikiem do siwz oraz innych
istotnych zagadnień prawnych występujących w niniejszym postępowaniu,
6/ sprawdzanie złożonych przez wykonawców ofert pod względem spełnienia przez nich warunków
podmiotowych i przedmiotowych,
7/ przeprowadzenie oceny złożonych przez wykonawców ofert za pomocą kryteriów oceny ofert
oraz dokonywanie wyboru oferty najkorzystniejszej,
8/ opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami decyzji podejmowanych przez Komisję
przetargową oraz poprawności wykonania poszczególnych czynności w toczącym się postępowaniu,
9/ świadczenie pomocy prawnej w formułowaniu uzasadnień prawnych oraz faktycznych podczas
redagowania pism niezbędnych w toczącym się postępowaniu o zamówienie publiczne,
10/ w przypadku wniesienia przez wykonawcę środka ochrony prawnej:
a) opiniowanie projektów odpowiedzi na wniesione przez wykonawców informacje, o których
mowa w art. 181 ust. 1 ustawy Pzp,
b) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wniesione przez wykonawców odwołania,
c) uczestniczenie w przygotowaniu strategii obrony oraz reprezentowanie Zamawiającego w
rozprawie:
- przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w przypadku wniesienia przez wykonawcę
odwołania,
- przed Sądem Okręgowym w Lublinie w przypadku wniesienia przez wykonawcę skargi do
Sądu,
mgr Piotr Majgier:
1/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek podmiotowych
stawianych wykonawcom jako warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania
oceny spełnienia tych warunków,
2/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny ofert, za
pomocą których Zamawiający będzie się kierował wybierając ofertę najkorzystniejszą,
3/ współpraca w sporządzeniu projektu umowy na roboty budowlane,
4/ współpraca przy opracowywaniu projektu SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami
5/ współpraca w zakresie oceny spełnienia warunków podmiotowych i przedmiotowych
wymaganych od wykonawców w postępowaniu,
6/ współudział w formułowaniu odpowiedzi zawierających uzasadnienia faktyczne i prawne w
zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców do siwz, wykluczenia wykonawców z
postępowania, odrzucania ofert, unieważnienia postępowania oraz innych niezbędnych w toczącym
się postępowaniu pism,
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7/ przeprowadzenie oceny złożonych przez wykonawców ofert za pomocą kryteriów oceny ofert
oraz dokonywanie wyboru oferty najkorzystniejszej,
8/ w przypadku złożenia przez wykonawcę informacji o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności wykonanej lub zaniechanej przez Zamawiającego, co do której jest zobowiązany zgodnie
z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, formułowanie pisemnych uzasadnień w zakresie podjętych przez siebie
decyzji, które mogły się przyczynić się do złożenia przez wykonawcę informacji,
9/ w przypadku wnoszenia przez wykonawców środka ochrony prawnej (odwołania lub skargi
do sądu):
a/ przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wniesione w odwołaniu lub skardze do sądu
zarzuty dotyczące zagadnień technicznych związanych z opisem i zakresem rzeczowym i
finansowym przedmiotu zamówienia,
b/ uczestniczenie w przygotowaniu strategii obrony stanowiska Zamawiającego oraz ewentualne
uczestniczenie w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w przypadku wniesienia
przez wykonawcę odwołania.
mgr Wojciech Kamiński:
1/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek podmiotowych
stawianych wykonawcom jako warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania
oceny spełnienia tych warunków, i ustalenie istotnych postanowień umowy,
2/ współudział w opracowaniu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny ofert, za
pomocą których Zamawiający będzie się kierował wybierając ofertę najkorzystniejszą,
3/ ocenia spełnienia warunków podmiotowych i przedmiotowych wymaganych od wykonawców w
postępowaniu,
4/ współudział w formułowaniu odpowiedzi zawierających uzasadnienia faktyczne i prawne w
zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców do siwz, wykluczenia wykonawców z
postępowania, odrzucania ofert, unieważnienia postępowania oraz innych niezbędnych w toczącym
się postępowaniu pism,
5/ przeprowadzenie oceny złożonych przez wykonawców ofert za pomocą kryteriów oceny ofert
oraz dokonywanie wyboru oferty najkorzystniejszej,
6/ w przypadku złożenia przez wykonawcę informacji o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności wykonanej lub zaniechanej przez Zamawiającego, co do której jest zobowiązany zgodnie
z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, formułowanie pisemnych uzasadnień w zakresie podjętych przez siebie
decyzji, które mogły się przyczynić się do złożenia przez wykonawcę informacji,
7/ w przypadku wnoszenia przez wykonawców środka ochrony prawnej (odwołania lub skargi
do sądu):
a/ przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wniesione w odwołaniu lub skardze do sądu
zarzuty dotyczące zagadnień technicznych związanych z opisem i zakresem rzeczowym i
finansowym przedmiotu zamówienia,
b/ uczestniczenie w przygotowaniu strategii obrony stanowiska Zamawiającego oraz ewentualne
uczestniczenie w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w przypadku wniesienia
przez wykonawcę odwołania.
§3
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
/-/ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK

