Uchwała Nr 7/21
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie powierzenia zastępcy Przewodniczącego wykonywania czynności
zastrzeżonych dla Zarządu w postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 464, 1492, 1517, 2275 i
2320) Zarząd Związku uchwala, co następuje:
§1. Upoważnia się Zastępcę Przewodniczącego Annę Mieczkowską do wykonywania,
w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu, czynności zastrzeżonych dla
Zarządu jako kierownika zamawiającego w postępowaniach o zamówienie publiczne
prowadzonych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty określonych w ustawie Prawo
Zamówień Publicznych , dalej zwanej „Pzp”, w tym do:
1) powoływania komisji przetargowych o charakterze stałym lub do przygotowania i
przeprowadzenia określonych postępowań oraz określa ich organizację, skład, tryb
pracy i zakres obowiązków członków komisji przetargowej;
2) powoływania i odwoływania członków komisji przetargowej oraz przyjmowania od
nich pisemnego oświadczenia według obowiązującego wzoru o braku lub istnieniu
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub 3 Pzp;
3) unieważnienia każdej czynności podjętej z naruszeniem prawa i nakazanie komisji
przetargowej powtórzenie tej czynności, z wyjątkiem czynności otwarcia ofert oraz
czynności komisji w sytuacji, kiedy zajdą okoliczności skutkujące unieważnieniem
całego postępowania;
4) podpisywania specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszenia lub zaproszenia
właściwego dla danego trybu udzielania zamówienia publicznego; zaproszenia w
trybach:
przetargu
ograniczonego,
negocjacji
z
ogłoszeniem,
dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, partnerstwa
innowacyjnego lub innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia;
5) podpisywania:
a) analizy potrzeb i wymagań,
b) zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia,
c) wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia,
d) wezwań w zakresie określonym w art. 126, art. 128 ust. 1, 4 i 5, art. 274 ust. 1-3
Pzp,
e) żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
f) Informacji o poprawieniu w ofercie omyłki w zakresie określonym w art. M223 ust.
2 Pzp,
6) zwracanie się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności
związana ofertą,
7) występowania do wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności
wadium,
8) podpisywania odpowiedzi na odwołanie,
9) informowanie o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 1-3 Pzp,
10) zawiadamianie wykonawców o wniesieniu odwołania oraz wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego,

11) przesyłania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomień, o których mowa
w Pzp,
12) podpisywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych
przez Biuro,
13) na wniosek komisji przetargowej: wykluczania wykonawców z udziału w
postępowaniu, odrzucania oferty, dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty,
unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
14) powoływania, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, biegłych,
jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga
wiadomości specjalnych;
15) odstępowania od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w art. 65 Pzp,
16) wymagania użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne, na zasadach określonych w art. 66 Pzp,
17) wymagania, w przypadku zamówień na roboty budowlane, sporządzenia i
przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne i
zapewnienia wykonawcom możliwości skorzystania z alternatywnego środka dostępu
do narzędzi,
18) przeprowadzania negocjacji w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp,
19) zatwierdzania wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego przez komisję przetargową oraz zatwierdzania protokołów
postępowania o udzielenie zamówienia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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