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3. Czynności związane z przygotowaniem postępowania 
 
1. Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności dialog techniczny: 

 nie 
 tak (wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak) 

 
 
Wskazać podmioty, które uczestniczyły w dialogu technicznym: 

1)      ; 
2)      ; 

 
Wskazać wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków 
zamówienia lub określenie warunków umowy: 
 
      
 
2.    Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia: 

 nie 
 tak (wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak) 

 
 
 Wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu  konkurencji:       

4. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem 
postępowania zostały powierzone osobie trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających zamówienia – oprócz imion i 
nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę 
zamawiającego, jeżeli osoby wykonujące czynności w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako 
prowadzący postępowanie)  
 
A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 
1. Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu):  

mgr Radosław Piotr Niemiec 
 

 wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone 
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych  

 
 nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania 
następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
.............................................................................................................................. 

(podać zakres czynności) 
 
 Pani/Panu 
................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie 
zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 
 

Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie 
zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył 
oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień 
publicznych. 
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2. Komisja przetargowa: 
 
 

 została powołana w dniu 2 września  2016 r. na podstawie: Zarządzenia nr 02/09/2016 
(załączyć odpowiedni dokument) 

      
w składzie: 
1. Tomasz Jagoszewski 
2. Irena Kubiak 
3. Jakub Rogólski 
4. Konrad Mołczun 

(imiona i nazwiska członków komisji) 
 
Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. 

 
 nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności   

    w postępowaniu oraz podać zakres czynności):  
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w postępowaniu) 
 

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.  

 
 

3. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień 
publicznych: 

 
    został powołany w dniu …………………… na podstawie:  

................................................................................................................................... 
(załączyć odpowiedni dokument) 

w składzie:  
...................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

(imiona i nazwiska członków zespołu) 
 nie został powołany, czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia wykonują: 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w nadzorze) 
 

4. Biegli: 
 

 zostali powołani  (imiona i nazwiska biegłych): 
...................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
Biegli złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 nie zostali powołani 

 
 

5. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu 
oraz podać zakres czynności): 
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…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w postępowaniu) 
 

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.  
 

B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania  
 
(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1─5, w tym osoby wymienione w cz. 4  lit. 
A pkt 1─5, jeżeli dokonują tych czynności) 

 
1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia: 

Łukasz Janczi, Marek Irla 
 
2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia: 

Łukasz Janczi 
 

3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu: 
Łukasz Janczi, Tomasz Jagoszewski 

 
4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert: 

Łukasz Janczi, Tomasz Jagoszewski 
 

5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby 
wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności): 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

                                  (imię, nazwisko)                                                 (czynność związana z przygotowaniem postępowania) 
 
C.  Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
─ Prawo zamówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze 
 

................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. ─ Prawo zamówień publicznych 
 
Kierownik zamawiającego lub  osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione 
podejrzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez 
zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami 
zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych: 
 

 nie 
 tak, (jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska  oraz określić rodzaj relacji oraz podjęte w 

związku z tym środki zaradcze) 
..............................................................................................................................................
................................................................................................................. 
Pracownik zamawiającego lub inna osoba, której zamawiający powierzył wykonywanie czynności w 
postępowaniu, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła oświadczenie 
określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. 


