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           ………………………… 
Wierzchowo , dnia 08.11.2011 r. 

 

 

 

I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Gmina Wierzchowo 

reprezentowana przez  

Jana Szewczyka- Wójta Gminy Wierzchowo 

Adres Urzędu Gminy 

ul. Długa 29 

78-530 Wierzchowo 

tel.(  94) 36 18 327    fax ( 94 ) 36 18 487 

e-mail : wierzchowo@wierzchowo.pl 

Znak postępowania: IS. 271.1.2011 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej 

„ustawą”, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących 

prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu 

edukacyjnego w Wierzchowie” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie 

Wierzchowo  UDA-POKL.09.01.02-32-183/11-00. Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.   

 Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom. 

Zamawiający podzielił zamówienie na 9  części  ze względu na miejsce odbywania 

zajęć oraz specyfikę zajęć: 
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I. ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W WIERZCHOWIE: 

 

Część Nr 1  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Łącznie zamówienie na część nr 1 

obejmuje 90  godzin  prowadzone w 1 grupie. 

 

Część Nr 2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych. 
Łącznie zamówienie na część nr 2 obejmuje 90 godzin  prowadzone w 1 grupie. 

   
Część Nr 3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Łącznie 

zamówienie   na część nr 3 obejmuje 90  godzin  prowadzone w 1 grupie.   

 

Część Nr 4 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej.  Łącznie zamówienie na część nr 4 obejmuje 90 godzin 

prowadzonych w 1 grupie.   

 

Część Nr 5 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Łącznie zamówienie na 

część nr 5 obejmuje 90 godzin, prowadzonych w 1 grupie.   

 

 

II. ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  PRZY ZESPOLE 

SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE 

 

Część Nr 6  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Łącznie zamówienie na część nr  6 

obejmuje 90 godzin,  prowadzonych w 1 grupie. 

 

Część Nr 7 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych. 
Łącznie zamówienie na część nr 7 obejmuje 90 godzin  prowadzonych w 1 

grupie.   

 

Część Nr 8 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Łącznie 

zamówienie na część nr 8 obejmuje 90 godzin  prowadzonych w 1 grupie. 

. 

Część Nr 9  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Łącznie zamówienie na 

część  nr 9 obejmuje 90 godzin prowadzone w 1 grupie.   

 

 

 

3.2. Usługi będą realizowane w  2 placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Wierzchowo, dla których Gmina Wierzchowo  jest organem założycielskim:  

a) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie 

b) Szkoła Podstawowa w Świerczynie przy Zespole Szkół w Świerczynie 

3.3. Wykonawca prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie zobowiązany do: przygotowania 

harmonogramu realizacji zajęć zgodnie z harmonogramem wniosku aplikacyjnego, 
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opracowania tematyki zajęć, realizacji godzin w ramach projektu, dokumentowania 

zajęć (na podstawie dzienników zajęć, list obecności), sporządzania dokumentacji, 

sprawozdań na podstawie analiz i ankiet wykorzystywanych do pomiaru jakości i 

mierzenia rezultatów oraz do pomocy i współpracy z osobami nadzorującymi projekt. 

Działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów.  

3.4. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i 

dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do 

potrzeb uczniów w ramach zajęć. 

3.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy poszczególnych zajęć przedkładają dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje zawodowe.  

3.6. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do sal, w których prowadzone będą zajęcia w 

szkołach biorących udział w projekcie, oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach 

projektu, jak też posiadane przez szkołę, w której odbywać się będą zajęcia. Ilość grup 

w ramach zajęć została podana w opisie każdej części zamówienia.  

3.7. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie na daną część, zakres 

zamówienia, którego wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca 

ma zamiar zlecić wykonanie części zadania Podwykonawcy to musi wypełnić 

odpowiednie pola w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA             

 

4.1.   Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części zadania:   

Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresach: od dnia podpisania umowy do 30 

czerwca 2013 roku.  

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW   

 

5.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny warunków udziału w  

 postępowaniu.  

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają 

warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy, a dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: na podstawie oświadczenia z art. 22 

ust. 1 pkt 1-4 dotyczy części od 1 do 9. 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: na podstawie oświadczenia z art. 22 

ust. 1 pkt 1-4 dotyczy części od 1 do 9. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

 

Część 1 zadania: 

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

także zagrożonych ryzykiem dysleksji – warunek zostanie uznany za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 

osobą, która będzie prowadziła zajęcia posiadająca wykształcenie wyższe 

pedagogiczne, minimum licencjat lub studium wychowania przedszkolnego, 

nauczania zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem 

pedagogicznym oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie pedagogiczne,    

 

 

Część 2 zadania: 

a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych 

– warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponować minimum  1 osobą, która będzie prowadziła zajęcia 

posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat lub 

studium wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, edukacji 

wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym oraz co najmniej 5 letnie 

doświadczenie pedagogiczne,    

           

Część 3 zadania: 

a)  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponować minimum 1 osobą, która będzie prowadziła zajęcia posiadająca 

wykształcenie wyższe kierunkowe (logopedia) z przygotowaniem 

pedagogicznym lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym + 

studia podyplomowe kierunek logopedia  oraz co najmniej 5 letnie 

doświadczenie pedagogiczne 

      

Część 4 zadania: 

a) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej.– warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą, która będzie 

prowadziła zajęcia posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika 

ogólna) z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe z 

przygotowaniem pedagogicznym + studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny 

kształcenie specjalne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna oraz co 

najmniej 5 letnie doświadczenie pedagogiczne 

 

Część 5 zadania: 

a) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – warunek zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 

minimum  

1 osobą, która będzie prowadziła zajęcia posiadająca wykształcenie wyższe lub 

licencjackie kierunkowe (wychowanie fizyczne) z przygotowaniem 

pedagogicznym   + kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-



 

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie 

zajęć dla uczestników projektu pn.„Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w 

Wierzchowie” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych  w Gminie Wierzchowo  

Sygnatura akt: IS.271.1.2011 

 

 - 6 - 

kompensacyjnej lub wykształcenie wyższe z  przygotowaniem pedagogicznym + 

studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej.   

 

 

 Część 6 zadania:  

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponować minimum 1 osobą, która będzie prowadziła zajęcia 

posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat lub 

studium wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, edukacji 

wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym oraz co najmniej 5 letnie 

doświadczenie pedagogiczne,    

 

 Część 7 zadania:  

a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych 

– warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponować minimum 1 osobą, która będzie prowadziła zajęcia 

posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum licencjat lub 

studium wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, edukacji 

wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym oraz co najmniej 5 letnie 

doświadczenie pedagogiczne,    

 

 

Część 8 zadania:  

a) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy warunek zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 

minimum 1 osobą, która będzie prowadziła zajęcia posiadająca wykształcenie 

wyższe kierunkowe (logopedia) z przygotowaniem pedagogicznym lub 

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym + studia podyplomowe 

kierunek logopedia  oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie pedagogiczne,    

 

 

Część 9 zadania:  

 a) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy warunek zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 

  1 osobą, która będzie prowadziła zajęcia posiadająca wykształcenie wyższe lub 

licencjackie kierunkowe (wychowanie fizyczne) z przygotowaniem pedagogicznym   + 

kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej lub 

wykształcenie wyższe z  przygotowaniem pedagogicznym + studia podyplomowe lub 

kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej.   

 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia z art. 

22 ust. 1 pkt 1-4 
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5.2.  Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi wykształcenie kierunkowe dla 

poszczególnej części zamówienia, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. z 2009r., 

Nr 50, poz. 400), w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.  

 

5.3.  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach  wyszczególnionych w rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  

 

VI.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  

         WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

         UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.  

 

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy do oferty należy załączyć: 

 

Część  od 1 do 9 zadania:   

 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

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

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

składania oferty, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

 

b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.  

 

 

6.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy załączyć: 

 

Część  od 1 do 9 zadania:   

 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 

22 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w 

imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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, według wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz 

osób którymi dysponują lub będą dysponować. 

 

c)  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 4 a do SIWZ.  

 

6.3.   Dokumenty innych podmiotów: 

Stosownie do zapisów art. 26 ust. 2b i 2c ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia.  

 

6.4.  W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.3. przekładane przez Wykonawcę 

kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez te podmioty.     

 

6.5. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1)   ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.14. ppkt 1) 

        SIWZ    

 w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 

2) odpowiednie pełnomocnictwa; 

 w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 

 

6.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 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. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert.  
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6.7. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez 

Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby 

stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie 

nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.  

 

 

 

6.8. Dokumenty wymagane w postępowaniu – dotyczące podmiotów zagranicznych: 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, przekłada zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.a: 

 

1) Dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości.  

2) Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdziale VI pkt 6.8. ppkt 1 powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis 

Rozdziału VI pkt 6.8. ppkt 2 stosuje się odpowiednio.  

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednich dla miejsca  

zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 

dokumentu.  

 

VII. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH  

 

7.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

7.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.1. musi znajdować się w ofercie wspólnej 

Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
7.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.. 

7.4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego 

rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 
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b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, itp. składa pełnomocnik 

Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę 

wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 

wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. 

7.5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i  

mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 7.1. – 7.4. niniejszego rozdziału.  

7.6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 

konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

VIII. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA  

 

8.1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

8.2. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do 

protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

8.3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą 

elektroniczną, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

8.4. Bez zgody Zamawiającego Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 

załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie 

kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 

utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

8.5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem Wnioskodawcy 

jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje 

sposób, w jaki mogą być one udostępnione.  

8.6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością 

poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez Wnioskodawcę 

sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników 

koszty te pokrywa Wnioskodawca.  

8.7. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.), wówczas informacje te 

muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez 

Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.  

8.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w 

pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w 
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formularzu cenowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie 

każdej zainteresowanej osoby.  

8.9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

 

IX.    INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO   

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

 

9.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka 

korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim. 

9.2. Zamawiający będzie stosował formę pisemną, faksową i elektroniczną w zakresie 

udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ.  

9.3. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie: 

 pisemnie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78 –530 

Wierzchowo; 

 faksem na numer: (94) 36 18 487; 

 pocztą elektroniczną na adres e – mail: oswiata@wierzchowo.pl  

9.4. Forma pisemna wymagana jest do: 

1) złożenia oferty wraz z załącznikami, 

2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty, 

3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 

4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, 

5) wniesienia odwołania, 

6) zgłoszenia przez Wykonawcę przystąpienia do postępowania toczącego się 

w wyniku wniesienia odwołania. 

9.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia   

 oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał 

korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie 

od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu Wykonawcy.  

9.6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 

wyłącznie na ten adres.  

9.7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 
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 X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

10.1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

      Pani Joanna Zyguła tel. (94) 36 18 837; 

10.2. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku 

w godzinach:
 

 Poniedziałek – środa od 7 
00

 do 15 
00 

; czwartek 7
00

 do 16
00

; piątek 7
00

-14
00 

 

XI.  WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SIWZ 

 

11.1. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2)  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania  

wniosku, o którym mowa w pkt 1), lub będzie dotyczyć 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 pkt 1). 

4)  Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na swojej stronie 

internetowej. 

5)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 

przekazanie mu  SIWZ. Zamawiający w terminie 5 dni przekazuje SIWZ Wykonawcy.  

 

11.2. Zmiany treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ 

oraz zamieści na stronie internetowej, jeżeli SIWZ została udostępniona na tej stronie.  

2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w 

szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, 

kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 

spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający również przedłuży termin składania ofert.  

4) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią dokonanej 

zmiany, jako obowiązującą należy przyjąć treść zmiany SIWZ. Zmiany SIWZ są 

każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
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XII. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA 

 

12.1. W Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych pod numerem 371588 - 2011; data zamieszczenia: 

09.11.2011r. 
12.2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.wierzchowo.bip.pl – 09.11.2011r. 

12.3. W siedzibie Zamawiającego – na tablicy ogłoszeń   – 09.11.2011r. 

 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

13.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

14.1. Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy, Wykonawca zostaje związany złożoną przez 

siebie ofertą 30 dni. 

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.3. 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 z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

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

 

XV.  FORMA OFERTY  

 

15.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia.  

15.2. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 

(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V i VI SIWZ. 

15.3. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

15.4. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

15.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

15.6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do 

oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

15.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa 

własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 

15.6. niniejszego Rozdziału, pkt 7.2. Rozdziału VII oraz pkt 6.4. Rozdziału VI 

niniejszej SIWZ. 

15.8. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, 

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

http://www.wierzchowo.bip.pl/
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15.9. Jeśli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 

sporządzony w języku obcym dokument taki, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń 

nie będą brane pod uwagę. 

15.10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie 

miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

15.11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.  

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

15.13. Ofertę zaleca się złożyć w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu. 

Koperta (opakowanie) mają być opisane:  

 

 

 

Adresat: 

URZĄD GMINY WIERZCHOWO 

UL. DŁUGA 29 

78-530 WIERZCHOWO  

 

OFERTA NA: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla 

uczestników projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w 

Wierzchowie” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych  w Gminie Wierzchowo  

CZĘŚĆ …….. 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 tj. 17 listopada 2011 r. godz. 10.15 

 

15.14. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, 

bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego 

sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do 

Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.  

15.15. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1) ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

5) oświadczenie o posiadaniu uprawnień – zgodnie z załącznikiem nr 4 a do SIWZ. 

6) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów np.: odpisu z 

właściwego rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

umowy spółki cywilnej itp.  
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XVI. ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY 

 

16.1.  Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert: 

a)  w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemnie oświadczenie, że 

ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej, jak w Rozdziale XV 

pkt 15.13. z dopiskiem „WYCOFANIE”. 

b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę 

swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie 

pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – 

Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne 

dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej, jak w 

Rozdziale XV pkt 15.13 z dopiskiem „ZMIANA”. 

16.2.  Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 

terminu składania ofert. 

16.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, która została złożona po 

terminie.  

 

XVII. INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA   

  OFERT 

 

17.1. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  

 Urząd Gminy Wierzchowo 

Ul. Długa 29 

78-530 Wierzchowo 

Pok. nr 15 (sekretariat) 

 W terminie do dnia 17 listopada 2011 roku do godz10:00 
 

17.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

17.3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę 

kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, 

będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.  

 

17.4. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy 

Wierzchowo, ul. Długa 29 78-530 Wierzchowo –   sala narad pok. Nr 25 

W dniu 17 listopada 2011 roku do godz10:15 

 

17.5. Tryb otwarcia ofert: 

1) Otwarcie ofert jest jawne. 

2) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty 
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z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 

okresu rękojmi – zawartych w ofercie.  

3) Z otwarcia ofert zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert.  

4) Informacje odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże 

niezwłocznie Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny 

wniosek.  

 

 

 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

  

18.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, musi być 

podana w PLN cyfrowo i słownie. Wykonawca zobowiązany będzie podać  cenę 

brutto za 1 godzinę zajęć (45 minut) oraz całkowitą cenę za wykonanie danej części 

zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę tj. (cenę za 1 godz.  pomnożona przez 

ilość godzin na zadanie w danej części)   

18.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisana w formularz ofertowy jest  ceną 

za wykonanie całości zadania łącznie z podatkiem VAT (cena oferty).  

18.3. Cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dołączonych do SIWZ dokumentów 

18.4. Cena za 1 godzinę lekcyjną zajęć określona przez wykonawcę zostanie ustalona na 

okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.  

18.5. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą 

prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

18.6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, 

strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury. 

 

XIX.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

            PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

19.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

19.2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 

 

1. Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt 


 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN – najniższa zaoferowana cena  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

19.3. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej części.  



 

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie 

zajęć dla uczestników projektu pn.„Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w 

Wierzchowie” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych  w Gminie Wierzchowo  

Sygnatura akt: IS.271.1.2011 

 

 - 17 - 

19.4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej (najniższej ceny). Oferta, 

której cena będzie najniższa otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom 

zostanie przypisana odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.  

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

dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

19.6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

19.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

19.8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

19.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 

19.10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny 

ofert określonymi w SIWZ. 

19.11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert    

określonych w SIWZ. 

 

XX.     INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ    

             DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.    

 

20.1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Zamawiający niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy 

założyli 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 (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 – jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po której upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

20.2. Zamawiający zgodnie z art. 94 ustawy zawrze umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,  

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

sprawie zamówienia publicznego i nie wstawi się w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie i miejscu do podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez postępowania, o których mowa w art. 

93 ust. 1 ustawy. 
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20.4. W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum przed zawarciem umowy 

Zamawiający wymagać będzie przedstawienia umowy regulującej współpracę 

Wykonawców w ramach zawartego konsorcjum, która będzie stanowić załącznik do 

umowy o udzielenie zamówienia. 

20.5. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Zamawiający unieważnia postępowanie. 

20.6. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert  

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

20.7. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 

wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 

komputerowe oraz inne podobne materiały.  

 

XXI.  ZAWARCIE UMOWY 

 

21.1. Umowa. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według projektu, stanowiącego załącznik 

nr 5 do SIWZ. 

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

21.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.  

 

a) zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany umowy o 

dofinansowanie projektu UDA – POKL.09.01.02 – 32 – 183/11 – 00 z dnia 

29.09.2011 r.; 

Powyższa zmiana umowy może zostać dokonana pod warunkiem przedłożenia 

Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.  

b)  zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 

w przypadku choroby osoby prowadzącej zajęcia lub innych zdarzeń losowych 

uniemożliwiających prowadzenie zajęć.  

W przypadku zmiany osoby prowadzącej zajęcia, nowa osoba musi spełniać 

wymagania określone w Rozdziale V pkt 5.1. SIWZ.  

Powyższe zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia 

Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, 

przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia oraz 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.  

c) zmiana okresu realizacji umowy jest możliwa w przypadku zmian w projekcie; 

d) zmniejszenie wartości umowy jest możliwe w przypadku zmian w projekcie; 
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e) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to 

jednak zgody obu Stron umowy; 

f) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień 

umowy.  

Pozostałe zmiany: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT.  

 jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

Wykonawcę; 

 jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia 

przez Wykonawcę. 

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 

umowy planowanymi świadczeniami; 

 

21.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.  

21.4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami; 

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych; 

 

XXII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   

           WYKONANIA UMOWY 

 

22.1. Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

 

 

 

XXIII.   INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  



 

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie 

zajęć dla uczestników projektu pn.„Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w 

Wierzchowie” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych  w Gminie Wierzchowo  

Sygnatura akt: IS.271.1.2011 

 

 - 20 - 

             UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6  

             JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH  

             ZAMÓWIEŃ 

 

23.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o  

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

 

XXIV.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

24.1. Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub   

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 g ustawy. 

24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

24.3. Środkami ochrony prawnej są odwołania. 

24.4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

24.5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 

sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

24.6. Na czynności, o których mowa w pkt 23.5. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy.  

24.7. Z uwagi na to, że postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty Odwołującego. 

24.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 

ustawy. 

24.9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

 

 Skarga do sądu 

 

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

 

 



 

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie 
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XXV.  DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O  

           UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

25.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może 

złożyć ofertę na jedną lub dziesięć części zamówienia.  

25.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych  

25.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z Wykonawcami umowy ramowej. 

25.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji   

elektronicznej z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

25.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

25.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek, o których mowa w art. 151a ustawy.   

 

XXVI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ   

             PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A   

             WYKONAWCĄ.    

 

26.1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN).  

 

XXVII.  ZAŁĄCZNIKI 

 

27.1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta cenowa; 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu; 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu; 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia; 

5. Załącznik nr 4 a do SIWZ – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień; 

6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy; 

 

 

 

 


