
UCHWAŁA NR XLIV / 97 / 2020 
Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 02.03.2020r  
 

 
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień  publicznych na   
                     wykonanie usług pn. : „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”. 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r, 
poz. 995 ze zm) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  
z 2019r, poz. 1843) 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 
                                                                                                     
                                                                                         §1 
Powołuje się komisję do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na wykonanie 
usług pn: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego” 
w następującym składzie: 
 
1. Piotr Fabisz –                Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pleszewie –  
                                            Przewodniczący  Komisji Przetargowej; 
2. Justyna Osiaczyk –       Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pleszewie                              
                                            - Z- ca  Przewodniczącego  Komisji  Przetargowej; 
3. Danuta Mandryk  -        Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie  
                                              Powiatowym w Pleszewie - Sekretarz Komisji Przetargowej; 
4. Marian Sztamburski  –  Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Członek Komisji   
                                              Przetargowej. 
 

                                                                                § 2 
Protokół z przeprowadzonych postępowań, o którym mowa w § 1 Sekretarz Komisji przedstawi Zarządowi 
Powiatu. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji. 
                                                                                       

§ 4        
Traci moc Uchwała nr XXV / 30 / 2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26. 05. 2015r. 
 

§ 5    
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
Starosta Maciej Wasielewski    ........................................................... 

Wicestarosta Damian Szwedziak   ........................................................... 

Członek Zarządu Leopold Lis                                    ........................................................... 

Członek Zarządu Marek Szewczyk                           ........................................................... 

Członek Zarządu Radomir Zdunek   ............................................................ 

 



Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XLIV / 97 / 2020  Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.03. 2020r. 

 

Możliwość powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wynika z art.  

19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1843) –  

Art. 19. 1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (t.j. 214. 000 euro dla dostaw i usług). 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 (t.j.214.000 euro dla dostaw i usług), kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową.  

 

Komisja jest zespołem pomocniczym Zamawiającego, powołanym do oceny spełnienia przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. 

Członków komisji powołuje i odwołuje Starosta Pleszewski lub Zarząd Powiatu w Pleszewie, uwzględniając 

kompetencje i wiedzę każdego z członków komisji w zakresie przedmiotu danego zamówienia. 

Powołanie Komisji przetargowej pozwoli na sprawne i prawidłowe pod względem merytorycznym  

i technicznym przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowych postępowań.  

 
 
 
 

 


