
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 10 lipca 2018 
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie 
pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej” w podziale na etapy tj.: 
Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z 
wyniesionym skrzyżowaniem oraz na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia,  
Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa,  
Etap III. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, 
Etap IV. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.” 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.  
„Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej” w podziale na etapy tj.: 
Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z 
wyniesionym skrzyżowaniem oraz na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia,  
Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa,  
Etap III. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, 
Etap IV. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.” 
 
 
§ 2. W skład komisji powołuje się: 

Joanna Kacprowicz – Przewodnicząca Komisji 

Tomasz Gawin – Sekretarz Komisji 

Stanisław Borkowski – Członek Komisji 

Andrzej Kowalski - Członek Komisji 

 

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, 

będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.  

 

§ 3. Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 4. Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej 

oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z 

późn. zm.). 
 

§ 5. 1. Komisja Przetargowa rozpocznie prace z dniem powołania. 

2. Komisja Przetargowa zakończy prace z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym  

w przetargu.  
 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


