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EZS.042.4.2013 

Powiat Myśliborski 

ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz 

e-mail: zamowienia@powiatmysliborski.pl 

tel. 095/747-20-21,  fax  095/747-31-53   

NIP 597-16-28-152 

 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

 ZAMÓWIENIA 
 

 

Dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004r.  

– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

 

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na usługi pn.: 

  

„Usługi szkoleniowe” 

 

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się: 

- w Biuletynie Zamówień Publicznych 

- na stronie internetowej: www.bip.powiatmysliborski.pl  

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

 

 

 

Zatwierdzam : 

 

 

http://www.bip.powiatmysliborski.pl/
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Nazwa i adres Zamawiającego.   

 

Powiat Myśliborski 

ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz  

e-mail: zamowienia@powiatmysliborski.pl 

tel. 095/747-20-21,  fax  095/747-31-53   

NIP 597-16-28-152 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dla postępowania 

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004r.  

– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm). 

 zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ustawą Pzp. 

Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu                           

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93  ze zm.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zwiększenia aspiracji 

edukacyjnych i motywacji do nauki uczniów z 3 Liceów Ogólnokształcących powiatu 

myśliborskiego z problemami w nauce, poprzez poradnictwo zawodowe i doradztwo 

psychologiczno-pedagogiczne, podniesienie poziomu wiedzy i rozwój kompetencji 

kluczowych poprzez zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne z zastosowaniem aktywizujących 

metod dydaktycznych, zwiększenie kompetencji dzięki korzystaniu z alternatywnych  

i aktywizujących form spędzania czasu wolnego w celu rozwoju uzdolnień i zainteresowań. 

Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują zadania określone szczegółowo  

w załącznikach Nr 1 i 1A do SIWZ. Harmonogram szkoleń i kursów szczegółowo zostanie 

opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z poszczególnymi szkołami biorącymi udział 

w projekcie – w ciągu 7 dni od podpisania umowy.  

Zamawiający zapewni sale szkoleniowe, wyposażenie sal w niezbędny sprzęt, posiłki oraz 

transport.  
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4. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

 

6. Informacje o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz nie przewiduje 

zawarcia umowy ramowej. 

 

7. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.06 2014 r.   

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki 

dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

  

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „O spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”. 

 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie, zrealizował i prawidłowo ukończył co najmniej 2 usługi szkoleniowe.  

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż  dysponuje lub będzie dysponował  

następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

ZSP Nr 1 w Barlinku:  
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a) minimum 3 psychologami lub pedagogami przewidzianymi do prowadzenia 

zajęć z warsztatów IPD i warsztatów psychologiczno-pedagogicznych w zadaniu 

Nr 1 oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zadaniu Nr 2, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe,  

b) minimum 16 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla klas I-II, w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole, 

c) minimum 17 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dla klas III 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zadaniu Nr 2 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole, 

d) minimum 15 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć 

wspomagających edukację  w zadaniu Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ, posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

 

3.2) ZSP Nr 1 w Myśliborzu:  

 

a) minimum 3 psychologami lub pedagogami przewidzianymi do prowadzenia 

zajęć z warsztatów IPD i warsztatów psychologiczno-pedagogicznych w zadaniu 

Nr 1 oraz zajęć korekcyjno kompensacyjnych w zadaniu Nr 2, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1A do SIWZ, posiadającymi co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe, 

b) minimum 17 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla klas I-II, w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

c) minimum 9 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dla klas III 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zadaniu Nr 2 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

d) minimum 8 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć 

wspomagających edukację w zadaniu Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SIWZ 

posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

 

3.3) ZSP Nr 1 w Dębnie:  

 

a) minimum 3 psychologami lub pedagogami przewidzianymi do prowadzenia 

zajęć z warsztatów IPD i warsztatów psychologiczno-pedagogicznych w zadaniu 

Nr 1 oraz zajęć korekcyjno kompensacyjnych w zadaniu Nr 2, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe, 

a) minimum 14 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla klas I-II, w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 
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b) minimum 11 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dla klas III 

ukierunkowanych  na rozwój kompetencji w zadaniu Nr 2 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole, 

c) minimum 13 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć 

wspomagających edukację w zadaniu Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ, posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

  

3.4) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania do kilku zadań w ramach danej 

szkoły tej samej osoby, pod warunkiem spełnienia opisanych wymogów dla każdej z 

nich. 

 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „O spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie 

zamówienia oceniane będzie łącznie spełnienie przez nich warunków określonych w 

pkt.1 ppkt., 2), 3), 4). 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, 

jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% 

wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę 

w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie 

od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;   

3) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku   z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych,   a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  

lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego; 
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10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 

1 roku od dnia uprawomocnienia  się wyroku; 

12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 

spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 

partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 

zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 

art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu 

technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 

konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 

zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 

złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Zamawiający oceniając spełnienie warunków wymaganych od wykonawców będzie 

stosował formułę: spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów do 

oferty. 

 

 

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu 

oceny został dokonany w punkcie 8 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

 

1) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, 

z późn. zm.3), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

5)  W przypadku powoływania się za zasoby innego podmiotu, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania innych podmiotów do 

udostępniania zasobów w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, oraz zdolności finansowych. 

Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w 

sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu 

się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

1) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, 

3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 

4) jaki jest zakres i termin udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

Zamawiający zaleca aby po podpisaniu umowy Wykonawca wykazał się podpisaną 

umową z podmiotami które zobowiązują się udzielenia doświadczenia w zakresie 

wiedzy, potencjału technicznego i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

udzielają zobowiązania w zakresie zdolności finansowej. 

6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na    temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony 

według załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ. 

7) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

4. Wszystkie wymagane od oferenta dokumenty, o których mowa w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, a wynikające z Prawa zamówień publicznych, 

oferent zobowiązany jest załączyć w oryginale lub potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów 

lub notarialne potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie 

będą nieczytelne lub wzbudzać będą wątpliwości co do ich prawdziwości). 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku 

składania oferty wspólnie przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

6. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w 

ust. 1 pkt 3, niniejszej SIWZ, należy dołączyć stosowane pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo takie powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

A. Za treść oferty oraz kompletność odpowiada Wykonawca. 

Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w 

innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający 

dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu 

wyliczonego i ogłoszonego przez narodowy Bank Polski. Kursy walut dostępne są 

pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy.htm 

B. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy.htm
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C. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

D. Zamawiający – na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy – prawo zamówień 

publicznych, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust.1 Ustawy – Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo 

którzy złożyli, wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

E. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 

ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych i brak podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1, Ustawy – Pzp 

nie później niż w dniu składania ofert. 

F. Zamawiający wzywa także Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, 

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w art. 25 ust.1 Ustawy – Pzp. 

 

10.  Wadium – nie dotyczy 

 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

– nie  dotyczy 

 

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 

 

1. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą 

w PLN. 

2. Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 

jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy (ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) 
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upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. 

odpisu z właściwego rejestru, umowy spółki, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał odpowiedniego 

dokumentu lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię. 

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 

formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie 

nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną oraz zaleca się 

format nie większy niż A4. 

9. Zaleca się, by całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

10. Wszelkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie z 

treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 

do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 

Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą 

być numerowane i parafowane. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, czyli włącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

12. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii (data, pieczątka 

firmowa i podpis Wykonawcy). Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 

oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisująca 

(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Podpis wykonawcy 

winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i 

nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony odręcznie lub na pieczęci określającej 
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imię i nazwisko osoby upoważnionej). Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w 

ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania 

ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnieni treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminie składania wniosku, o którym mowa w pkt. 14.1, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 14.1 niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Udzielające wyjaśnień 

Zamawiający nie ujawni źródła pytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na 

stronie internetowej, na której jest udostępnia SIWZ. 

6. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający opublikuje w Biuletynie Zamówień publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której 

jest ona udostępniona. 

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu 

terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści tą informację na 

stronie internetowej. 
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15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 

(Bi Obsługi ) ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. W nieprzekraczalnym terminie: 

 

Do dnia  5 lutego 2014 roku do godziny 11:45 

 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą 

(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego:  

 

Powiat Myśliborski 

ul. Spokojna 22 

74-300 Myślibórz 

oraz powinna być oznakowana następująco:  

Oferta w postępowaniu na dostawę pn.: 

„Usługi szkoleniowe”  

 

 „Nie otwierać przed dniem: 5 lutego 2014 r. roku przed godziną 12:00 

 

 

16. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W 

przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr….”. 

3. Wycofanie złożonej oferty następujące poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

 

 

 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 
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Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w 

Myśliborzu  przy ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, pokój nr 107 w terminie: 

 

Dnia 
5 lutego   

2014 roku 
godzina 12:00 

 

18. Tryb otwarcia ofert 

 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Koperty (paczki) oznakowane napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian – zmiany zostaną dołączone do oferty. 

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawieranych w formularzu oferty; 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania 

przetargowego. 

4. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 

Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 18.1  

i 18.3.2) i 3) niniejszej SIWZ. 

 

19. Zwrot oferty bez otwierania 

 

Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 15.1 niniejszej 

SIWZ, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

oraz zwróci ja po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

20. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

21. Opis sposobu obliczenia ceny 
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1. Wykonawca na załączonym druku oferty poda: 

a) całkowite wynagrodzenie brutto zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz 

koszty wiązane z realizacją zamówienia (w tym opłaty za wydanie zaświadczeń i 

certyfikatów ukończenia kursów/szkoleń) obliczone na podstawie danych 

zawartych w Załączniku 1A; 

b) cenę brutto  za 1 godz. szkolenia z przedmiotów wskazanych na druku oferty;    

c) cenę za 1 certyfikat ECDL. 

2. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów 

nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę np. z zerową stawką VAT, 

Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do takiej ceny ofertowej 

podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie 

obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

PLN 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w 

trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 

87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 

22. Kryteria oceny ofert 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego 

postępowania; 

2) Nie zostaną odrzucone. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: 

 Cena brutto – 60 % 

 Wiedza i doświadczenie – 40 %. 

1) Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

Cena = [(Cn : Cb) x 100 ] x 60% 

gdzie: 

Cn - cena najniższa (brutto) 

Cb - cena badana (brutto 

2) Ilość punktów dla kryterium wiedzy i doświadczenia wyliczana będzie 

następująco:  
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a) zrealizowanie i prawidłowe ukończenie minimum 3 szkoleń (wymienionych w 

wykazie na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy  

i doświadczenia określonego w rozdziale 8 pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ)  ) – 20 pkt,  

b) zrealizowanie i prawidłowe ukończenie 4 szkoleń i więcej (wymienionych  

w wykazie na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy  

i doświadczenia określonego w rozdziale 8 pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ) – 40 pkt,  

3) Łączna liczba punktów dla oferty zostanie wyliczona następująco:  

(liczba punktów w kryterium cena) + (liczba punktów w kryterium wiedza  

i doświadczenie) = (liczba punktów dla oferty)  

UWAGA: Ocenie będzie podlegało jedynie doświadczenie poparte dowodami 

potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.   

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne  

i niepodlegających odrzuceniu.  

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 2.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem poprawek, o których 

mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp.  

7. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne,  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

8. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
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9. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składający oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem, 

aukcji elektronicznej. 

 

 

23. Tryb oceny ofert 

 

1. W troku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę – Prawo 

zamówień publicznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji. 

 

24. Wykluczenie Wykonawcy 

 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 

stosowanie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy 

czym zgodnie z art. 24 ust.4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem 

pkt. 26.3.3) niniejszej SIWZ. 

 

25. Odrzucenie oferty 

 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
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1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 

postępowaniu   i którego oferta zawierać będzie najniższą ceną. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o : 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

przyznaną punktację ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

2) Wykonawcach, którzy oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta. 

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w ppkt. 26.3.1) niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie 

przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

27. Wzór umowy – Załącznik Nr 7 

 

28. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia 

 

1. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy. 

2. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz.  

3. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Umowa w sprawie 

zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. – Kodeks 

Cywilny, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej; 
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4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5) umowa podlega unieważnieniu: 

a) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ; 

b) zgodnie z zapisami art. 146 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. Zgodnie z art. 144 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na 

podstawie określonych poniżej warunków: 

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 

przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

2) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

3) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przez podpisaniem umowy o realizację niniejszego 

zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy regulującej współprace tych 

wykonawców. 

6. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, 

dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod 

umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu 

składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie); 

7. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych 

przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  W umowie tej 

Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. 

Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 

wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

9. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane w załączniku nr 7, 

stanowiącym projekt umowy.  

 

29. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 

sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

 ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert), podając uzasadnieni faktyczne i prawne.  

 

30. Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, w postaci odwołania i 

skargi do sądu. 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego. 

3. W przypadku czynności zamawiającego, na które nie służy odwołanie, wykonawca 

może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 

4.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy 

czynność lub dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 

sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

5. Przepisy określające środki ochrony prawnej, w tym zasady wnoszenia i 

rozpatrywania odwołań, zawarte są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

    

31. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują sobie w formie pisemnej lub faksowej. Wykonawca może zwracać się do 

Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, 

sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74–300 Myślibórz, faks: (95) 747 31 

53,                 

2.Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

1)  Zamawiający będzie stosował formę pisemną lub faksową w zakresie udzielania 

wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ; 

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. 

3) O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z 

uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie 
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konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W 

takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego 

odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Aby usprawnić przepływ informacji w sprawie niniejszego postępowania 

Zamawiający proponuje dokonania przez Wykonawcę rejestracji. W tym celu osobie 

wskazanej w rozdz. VII pkt. 1 należy przesłać  w jednej z form o których mowa w 

rozdz. VII pkt. 2  nazwę i adres Wykonawcy, numer telefonu i faksu, adres e-mail oraz 

imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do kontaktów. Uwaga: 

rejestracja nie jest obowiązkowa. 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość zwołania zebrania wszystkich zarejestrowanych 

uczestników postępowania, o którym powiadomi w czasie nie krótszym niż 5 dni 

przed terminem zebrania. 

6) W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści 

oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane pisemnie lub 

faksem.  

7) W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów – 

składane są one w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę.  

a) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się  

z Wykonawcami są:  

– w sprawach  merytorycznych – Mirosława Salasa (Starostwo Powiatowe  

w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, faks (95) 747 31 53). 

- w  sprawach formalnych związanych z postępowaniem przetargowym – Mariusz 

Szeliga, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, faks (95) 747 31 53. 

 

32. Podwykonawstwo 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w 

Formularzu Oferty. 

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu oferty) 

część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/ 

podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 

których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu o 

których mowa w art. 22 ust. 1.   

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
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ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

33. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

 

Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 1A Szczegółowy wykaz zadań 

Załącznik nr 2 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 6 
Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia. 

Załącznik nr 7 Wzór umowy. 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosowanie do treści 

niniejszej SIWZ Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 

odmienny wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 

mogą zmieniać treści załączników. 

 

 


