PREZYDENT MIASTA
RUDA 8LASKA

ZARZADZENIE NR s? 00S0

a.

PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA
z dnia

0

8, LI S. 2019

w sprawie powotania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania
o udzietenie zarnowienia publicznego pn.: „Odbior, transport, przechowywanie i wydawanie zwtok
pacjentow zmartych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Slqskiej Sp. z o.o. oraz przeprowadzanie sekcji
zwtok i oglqdzin".

Na podstawie § 3 ust. la Zarza.dzenia nr SP.0050.1.56.2016 Prezydenta Miasta Ruda Stqska
z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjgcia procedury udzietania zamowie6 publicznych, ktorych
wartok nie przekracza wyraionej w ztotych rownowartoici kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwieri publicznych (tekst jednotity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. 1. PowotaC Komisjg Konkursowa do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania
o udzietenie zarnowienia publicznego pn.: Odbior, transport, przechowywanie i wydawanie zwtok
pacjentow zmartych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Slqskiej Sp. z o.o. oraz przeprowadzanie sekcji
zwtok i oglqdzin", w sktadzie ktory okrela zat4cznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.
2. Zadania i zakres obowiazkow cztonkow Komisji Konkursowej okreta zat4cznik nr 2
do niniejszego Zarzadzenia.
§ 2. 1. Upowaznic Przewodnicza.cego Komisji Konkursowej do wykonywania czynnoici wskazanych
w zatqczniku nr 2 do niniejszego Zarzgdzenia.
2. W razie nieobecnoki Przewodniczqcego Komisji Konkursowej czynnoici, o kt6rych powy±ej
mowa wykonuje Zastgpca Przewodnicza.cego Komisji Konkursowej.
S 3. Wykonanie Zarzgdzenia powierzyc Naczetnikowi Wydziatu Zamowieh Publicznych.
S 4. Nadzor nad wykonywaniem Zarza.dzenia

petni Zastgpca Prezydenta Miasta

ds. zagospodarowania przestrzennego.
§ 5. Zarza.dzenie wchodzi w tycie z dniem podkcia.
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Zat4cznik nr 1 do Zarzkdzenia
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Prezydenta Miasta Ruda Sta.ska
z dnia

08. LIS. 2019

SKLAD KOMISJI KONKURSOWEJ

powotanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Odbior, transport, przechowywanie i wydawanie zwtok pacjentow zmartych w Szpitalu Miejskim
w Rudzie St skiej Sp. z o.o. oraz przeprowadzanie sekcji zwtok i oglgdzin
(Nr sprawy - EZ.8023.29.2019)

innie i nazwisko

1. Grzegorz Soluch

stanowisko stuibowe

funkcja w Komisji

Przewodniczqcy

Naczetnik Wydziatu
Zamowien Publicznych

2. Mirostawa Gamba

3. Jolanta Wojciuch

Naczetnik Wydziatu Zdrowia

Zastepca

i Spraw Spotecznych

Przewodnicza.cego

Kierownik Dziatu Zamowieri Publicznych

Cztonek

Szpitala Miejskiego w Rudzie St. Sp. z o.o.

4. Sabina Wawoczny

Pracownik Dziatu Administracyjno

Cztonek

- Gospodarczego Szpitata Miejskiego
w Rudzie St4skiej Sp. z o.o.

5. Michat Majok

Gtowny Specjatista

Cztonek

Wydziatu Nadzoru WtaScicielskiego

6. Marta Paprocka

Starszy Inspektor

Cztonek

Wydziatu Zarnowieri Publicznych

7. Anna Bokisz
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Starszy Inspektor

Sekretarz

Wydziatu Zarnowien Publicznych
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Zatkcznik nr 2 do Zarzkdzenia
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Zadania i zakres obowikzkow cztonkow Komisji Konkursowej

1. Cztonkowie Komisji wykonujk powierzone im czynnoSci w sposOb berstronny, rzetetny
i obiektywny, kierujkc sie wytkcznie przepisami prawa oraz swojk wiedzk i doiwiadczeniem.
2. Cztonkowie Komisji zobowikzani sk do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrebnych
przepisow oraz do przestrzegania szczegolowych wymagari i zasad dotyczkcych ochrony
informacji niejawnych okreStonych w odrebnych przepisach.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczkcy Komisji.
4. Przewodniczkcy Komisji wyznacza miejsce i termin jej posiedzeri, Wow pod uwage
uzasadnione wnioski Cztonkow Komisji, tak aby umozliwic wypetnianie przez nich innych
obowikzkow stu2bowych.
5. Z posiedzenia Komisji mote zostac sporzkdzony protokot.
6. Komisja przyjmuje rozstrzygniecia w obecnoici co najmniej potowy jej cztonkow.
Rozstrzygniecia Komisji zapadajk wiekszoicik gtosOw. W przypadku rownoici gtosow,
decydujkcy jest gtos Przewodniczkcego Komisji.
7. W zakresie przygotowania postepowania o udzielenie zarnowienia publicznego Komisja
przygotowuje i przekazuje Kierownikowi Zamawiajkcego do zatwierdzenia:
1) sposob postepowania o udzielenie zarnowienia publicznego;
2) projekt zaproszenia do sktadania ofert;
3) projekty innych dokumentow koniecznych do przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zarnowienia publicznego.
8. Do zadati Komisji w zakresie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamOwienia nale2y
w szczegolnoSci:
1) badanie i ocena ofert;
2) propozycja do kierownika Zamawiajkcego dotyczkca rozstrzygniecia postepowania;
3) zawiadomienie Wykonawcow o rozstrzygnie'Cill postepowania, a w przypadku
zamieszczenia zaproszenia do sktadania ofert na stronie internetowej Zamawiajkcego,
rownie2 na tej stronie;
4)

dokumentowania postepowania, w tym sporzgdzenia protokotu postepowania wraz
z zatkcznikami.

9. Przewodniczkcy Komisji przekazuje Kierownikowi Zamawiajkcego do zatwierdzenia pisemny
protokot postepowania wraz z zatkcznikami.
10. Komisja koriczy dziatanie z chwitk wykonania ostatniej czynnoSci w postepowaniu o udzielenie
zarnOwienia publicznego, co stanowi podstawe do zatwierdzenia protokotu postepowania
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przez kierownika zamawiajgcego.
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Miasta

