
UCHWAŁA NR 221/2016 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Nowodworskiego do wykonywania czynności  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika 

zamawiającego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz  

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm1), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W przypadku nieobecności Starosty Nowodworskiego i Wicestarosty Nowodworskiego 

upoważnia się Pana Radosława Kasiaka – Członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego do 

wykonywania niżej wskazanych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim: 

1) w zakresie zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty wskazanej 

w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych: 

a) zatwierdzania wniosków o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury  

o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) zatwierdzania zapytań ofertowych oraz wszelkich wyjaśnień i zmian do nich, 

c) zatwierdzanie dokumentów kierowanych do Wykonawców w trakcie trwania 

procedury wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym wezwań o wyjaśnienie 

treści złożonych ofert lub ich uzupełnienie, 

d) zatwierdzania notatek służbowych z przeprowadzonych procedur o udzielenie 

zamówienia publicznego wraz z zatwierdzaniem informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

2) w zakresie zamówień, których wartość szacunkowa przekracza kwotę wskazaną  

w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych: 

a) zatwierdzania wniosków o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury  

o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) wydawania decyzji w zakresie rezygnacji z wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia oraz wstrzymania wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, 

c) wydawania dyspozycji w zakresie dodatkowego zamieszczania ogłoszeń  

o zamówieniu w sposób inny niż określony w art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim, 

d) zatwierdzania składu komisji przetargowych, 

e) dokonywania zmian w składzie komisji przetargowych, w związku  

z wyłączeniem z prac komisji poszczególnych członków w związku  

z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, bądź ich odwołaniem na zasadach wskazanych  

w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień, co do których z uwagi na 

                                                           
1 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1020. 



wartość zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 

f) powoływania biegłych na wniosek komisji przetargowych lub z własnej 

inicjatywy, 

g) odbierania od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczeń  

o braku  lub o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, 

h) odbierania od pracowników zamawiającego i innych osób zatrudnionych 

przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik 

postępowania, oświadczeń o braku lub o istnieniu okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

w okolicznościach wskazanych w art. 17 ust. 2a niniejszej ustawy, 

i) wydawania decyzji w zakresie zawieszenia działania komisji przetargowej do 

czasu wyłączenia członka komisji z jej składu lub do czasu wyjaśnienia 

sprawy w przypadku zaistnienia wątpliwości odnośnie prawdziwości 

złożonego przez niego oświadczenia o braku lub o istnieniu okoliczności,  

o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

j) wyznaczania zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej na czas jego 

nieobecności, 

k) zatwierdzania dokumentów kierowanych do Wykonawców  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (w tym ogłoszeń, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń, wezwań, 

zawiadomień, informacji, odpowiedzi na zapytania i zapytań a także 

wszelkich zmian do nich), 

l) zatwierdzania dokumentów związanych z wnoszonymi przez Wykonawców 

środkami ochrony prawnej, 

m) zatwierdzania protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 176/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia 

Członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego do wykonywania czynności w postępowaniach  

o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego: 

Przewodniczący Zarządu   

/-/ Magdalena Biernacka   

 

Członek Zarządu   

/-/ Anna Maliszewska   

 

Członek Zarządu   

/-/ Radosław Kasiak   

 

Członek Zarządu   

/-/ Dariusz Tabęcki   


