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Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego    

 ul. Marszałka Piłsudskiego 28     

 37-420 Rudnik nad Sanem      

 Tel., Faks: 15 8761001       

    

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust. 8 Prawo zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 113 z 2010 r.  

poz.759 z p. zm.)  na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu 

Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w związku z projektem 

„Wdrożenie   i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zatwierdził 

Koordynator Projektu 

Dyrektor Zespołu Szkół 

       mgr Edward Wołoszyn 

        

 

 

 

    Rudnik nad Sanem, dnia 01.04.2011 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

37-420 Rudnik nad Sanem 

Tel.   15 8761001 

Faks: 15 8761001 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 

113 z 2010 r. ,poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówieo publicznych zwanej dalej PZP, 

postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 ustawy PZP dla usług. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu w Zespole 

Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w  latach 2011,  

2012, 2013 kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół w związku  

z realizacją projektu „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością 

oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Warunki przeprowadzenia kursu i wymagania Zamawiającego zawarto w zał.    

Nr 1  do SIWZ 

3. Kod CPV  80.41.12.00-0 – usługi szkół nauki jazdy 

    4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

    5.   Zamawiający dopuszcza możliwośd realizacji części zamówienia przez                 

         Podwykonawców. 
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IV. Termin wykonania zamówienia        

 

1. Termin obowiązywania umowy – od m-ca maja 2011 r. do m-ca czerwca 2013 r. 

Okres w jakim ma byd przeprowadzony kurs prawa jazdy kat. B jest zgodny                

z terminem obowiązywania umowy. 

2. Przez realizację zamówienia o którym mowa w pkt. 1 rozumie się 

 Przeprowadzenie w wymaganym terminie kursu zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w 

sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieo przez 

kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 

2005 r., poz. 1834) wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego 

oraz wydaniem stosownych (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego 

rozporządzenia) zaświadczeo oraz przedłożenie Zamawiającemu ich 

kserokopii potwierdzonych za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę. 

 Przedkładanie Zamawiającemu zestawieo o których mowa w pkt. 8 

załącznika nr 1 do SIWZ w terminach tam wskazanych. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków        

 

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

o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP dotyczące 

 

 Posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku 

posiadania uprawnieo przedłożył zaświadczenie potwierdzające, że jest 

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców umożliwiające przeprowadzenie przez niego kursu stanowiącego 

przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym w ofercie przetargowej. 
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 Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) 

 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedną osobą   

posiadającą wymagane uprawnienia (instruktor nauki jazdy kat. B) Warunek zostanie 

uznany za spełniony jeżeli w złożonej ofercie Wykonawca wskaże, iż dysponuje osobą 

posiadającą kwalifikacje do prowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B.               

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia 

zał. nr 4 do SIWZ i wykazu - załącznik nr 7 do SIWZ. 

 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej         

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Ocena tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4). 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy u których brak jest 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia                     

o   którym mowa w pkt. VI d oraz dokumentu wskazanym w pkt. VI e  
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  dokonana będzie zgodnie   

z formułą <spełnia   -   nie spełnia> w oparciu o informacje zawarte                         

w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI. SWIZ. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikad jednoznacznie, że warunki Wykonawca 

spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku o którym wyżej mowa 

skutkowad będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem 

oferty. 

VI. Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie mają dostarczyd Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

a) Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

PZP – wg wzoru (załącznik Nr 4 do SIWZ) 

b) Wykaz osób które będą uczestniczyd w wykonaniu zamówienia wraz               

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia              

i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu 

wykonywanych przez nie czynności a także informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami – zał. Nr 7 do SIWZ 

c) Zaświadczenie potwierdzające że Wykonawca jest wpisany na listę 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 

103 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.                                                                                  

d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówieo 

publicznych – załącznik Nr 5 do SIWZ. 

e) 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 ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych* oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP                 

z wykorzystaniem wzoru będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ 
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*Pod pojęciem „osoby fizycznej” należy rozumied:                                               

- przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki 

cywilnej, którzy zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej,                                      

f) Wypełniony formularz oferty – zał. Nr 2 do SIWZ 

g) Informacja o Podwykonawcach (jeżeli dotyczy)-załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

 

VI-1 Zgodnie z art. 23 ust. 1 PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie 

zamówienia. 

 W przypadku o którym mowa w pkt. VI-1 Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy              

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie musi byd dołączone do oferty. 

 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, dokumenty wymienione w pkt. VI lit. c i d powinien dołączyd 

każdy z podmiotów występujących wspólnie. 

VI-2 W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeo lub 

pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie 

odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania z zastrzeżeniem 

art.26 ust.3 ustawy PZP. 

VI-3 Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 
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VI-4 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w VI e przedkłada 

dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, iż nie postawiono go w stan likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 

VI-5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, albo w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydawane są dokumenty zawarte w pkt. VI -4 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym administracyjnym lub organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,    

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

Dokumenty  są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez 

Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kopie dokumentów powinny byd poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez jednego lub 

drugiego Wykonawcę. 

VII.  

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeo lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

VII-1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  

Wykonawcy przekazują pisemnie. 

VII-2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byd kierowane na 

adres: Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

37-420 Rudnik nad Sanem. 

VII-3. Wnioskodawca może zwrócid się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 

kierując swoje zapytania na piśmie na adres Zamawiającego – Zespół Szkól im. gen.  
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Władysława Sikorskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego 28   37-420 Rudnik nad Sanem 

powołując się na znak sprawy: ZS-ZP.2100/1/2011. 

VII-4. Zamawiający jest obowiązany udzielid wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

kooca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert                  

z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy PZP. 

VII-5. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcą, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie 

internetowej szkoły www.zsrudnik.edu.pl  

VII-6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienid treśd SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcą, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na 

stronie internetowej www.zsrudnik.edu.pl       

                 

 VII-7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 

 Pan mgr Edward Wołoszyn – KOORDYNATOR PROJEKTU Tel. 15 8761001 

 Pani Jolanta Jama  Tel. 15 8761001 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

W postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium 

 

IX. Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania 

ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin 

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

http://www.zsrudnik.edu.pl/
http://www.zsrudnik.edu.pl/
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upływem terminu związania ofertą, zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

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

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwośd powierzenia przez Wykonawcę części 

zamówienia Podwykonawcom – zał. Nr 8 do SIWZ. 

4. Wykonawca może złożyd jedną ofertę. Oferta i załączniki do oferty winny 

spełniad wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz ustawie  z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych. 

5. Ofertę należy złożyd, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku 

polskim na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 2 do SIWZ 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

7.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treśd strona oferty była 

ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana oraz ostemplowana pieczęcią 

imienną lub firmową przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

Składane w ofercie dokumenty, które nie są oryginałami winny byd 

potwierdzone przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem na każdej stronie nie 

będącej oryginałem. 

9. Zaleca się trwałe połączenie wszystkich stron oferty. 

10. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą byd parafowane lub 

podpisane przez osobę podpisującą ofertę w sposób umożliwiający identyfikacje 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby parafującej). 

11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia( na pisemny wniosek patrz pkt X – 14) z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  
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nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one byd udostępniane. 

12. Informacje zastrzeżone jako tajemnica powinny byd przez Wykonawcę złożone 

w oddzielnej wewnętrznej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” 

13. Informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 nie mogą byd zastrzeżone przez 

Wykonawcę 

14. Ujawnienie treści oferty dokonywane będzie wg niżej wyszczególnionych zasad: 

 Zainteresowany złoży u Zamawiającego pisemny wniosek                           

o udostępnienie treści protokołu z załącznikami albo oferty (ofert)            

z zastrzeżeniem o którym mowa w art. 96 ust.3 ustawy PZP, wskazując 

formę udostępnienia. 

 Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) 

zastrzeżenia zakres informacji, które mogą byd ujawnione. 

 Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert 

informując pisemnie zainteresowanego. 

15. Ofertę należy umieścid w zaklejonym, nieprzeźroczystym opakowaniu             

(np. koperta) zaadresowanym i opisanym w poniższy sposób: 

    

Nadawca: 
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, 
miejscowośd) – dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci. 
 
Adresat: Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego 28       
37-420 Rudnik nad Sanem 
 
 
„Oferta w przetargu nieograniczonym - kursu prawa jazdy kat. B  
 
Nie otwierad przed dniem 12 kwietnia 2011 r. godz.1100 

 

16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wprowadzid 

zmiany lub wycofad  ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie 

powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania 

ofert. Powiadomienie o zmianach lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane   
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z takim samym opisem na kopercie jak oferta z dodatkowym oznaczeniem 

„zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może dokonywad zmian lub wycofad 

oferty po upływie terminu składania ofert. 

17. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert 

zatrzymuje Zamawiający. 

18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, wyboru oferty 

najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów 

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2011 r. o godz1100 w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju nr 22 (sekretariat) 

 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mają prawo uczestniczyd w otwarciu 

ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego pisemny wniosek 

Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert.    

      

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 

podane zostaną nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

XII.-1  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podad w formularzu   

ofertowym jako cenę brutto. Pozostałe informacje zgodnie z formularzem. 

XII.-2  Cena oferty musi byd podana w złotych polskich cyfrowo i słownie                      

z wyodrębnieniem podatku VAT (jeżeli dotyczy)do dwóch miejsc po przecinku. 
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XII.-3  Cena podana w ofercie musi obejmowad wszystkie koszty związane                   

z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  

i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia w tym również obowiązujący na dzieo składania ofert podatek od 

towarów i usług (jeżeli dotyczy). W szczególności wymaga się od Wykonawcy 

wliczenia w cenę oferty kosztów opłaty egzaminacyjnej za egzamin paostwowy (dla 

każdego z uczestników kursu po jednym egzaminie) 

XII.-4  Wynagrodzenie Wykonawcy stanowid będzie cena wskazana w formularzu 

ofertowym. 

XII.-5  Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego 

wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zawartej umowy. 

XII.-6  Zgodnie z art. 91 ust.3a, ustawy PZP, w przypadku złożenia oferty, 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 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacid zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

                        

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

XIII.-1  W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100,  

przy czym  100 pkt. = 100%  

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie 

traktowany jako wartośd punktowa oferty w kryterium cena oferty 

       

       Cena oferowana minimalna brutto 

Cena =  ----------------------------------------------------   x 100 x 100%                                                     

       Cena badanej oferty brutto 
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XIII.-2  Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że 

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

którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

 

XIII.-3  Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad cen wyższych 

niż w złożonych wcześniej ofertach. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XIV.-1  Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

zawiadomi jednocześnie Wykonawców, podając w -Zawiadomieniu o wyborze 

najkorzystniejszej oferty-  w szczególności: 

1) Nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z porównaniem złożonych 

ofert zawierającym liczbę przyznanych punktów. 

2) Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli 

takie będzie miało miejsce 

3) Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie 

miało miejsce        

                 

XIV.-2  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 

10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty , z zastrzeżeniem,               

o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 

XIV.-3  W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 

Zamawiający wskaże termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może byd zawarta. 

XIV.-4  W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem 

umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulowad 

wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art.141 ustawy PZP 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie  
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odpowiedzialnośd za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności 

reguluje art. 366 §1 KC. 

XIV.-5  Przed zawarciem umowy Wykonawca w porozumieniu z koordynatorem 

projektu przedłoży Zamawiającemu orientacyjny harmonogram zajęd                             

z uwzględnieniem ilości uczestników i terminu zakooczenia kursu w oparciu                    

o informacje zawarte w SIWZ. Nie przedłożenie ww. dokumentu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy jest równoznaczne       

z odmową wyrażenia przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy na warunkach 

wskazanych w ofercie. 

XIV.-6  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających 

posiadanie uprawnieo, wiedzy i doświadczenia (zgodnie z informacjami zawartymi     

w ofercie) do prowadzenia kursów. Nie przedłożenie ww. dokumentu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy jest równoznaczne       

z odmową wyrażenia przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy na warunkach 

wskazanych w ofercie. 

 

XIV.-7  Zamawiający wymaga aby niżej wymienione dokumenty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienie były opatrzone logo projektu z którego są współfinansowane 

zgodnie ze wzorem jak w zał. Nr 9 do niniejszego SIWZ 

a. harmonogram 

b. dzienniki zajęd 

c. listy obecności 

d. potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych – jeżeli dotyczy 

e. protokół odbioru zaświadczeo lub certyfikatów 

f. kserokopie certyfikatów 

g. protokół z egzaminów wewnętrznych z wynikami egzaminów 

h. druk karty egzaminacyjnej 
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XIV.-8  W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców, po wyborze 

oferty, zgodnie z art. 6471 ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 

dnia 18 maja 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji umowę(y) z Podwykonawcą(ami) przed jej-ich 

zawarciem. W umowie takiej powinny znaleźd się następujące zapisy: 

 zapis o terminie płatności za wykonywane przez Podwykonawcę(ów) usługi, 

które winny byd wcześniejsze od terminów płatności Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy za te usługi 

 zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę po otrzymaniu należnego 

wynagrodzenia za wykonane usługi pisemnego oświadczenia, że otrzymał 

od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie 

                         

XIV.-9  Zamawiający ma prawo w terminie 2 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu zgłosid na piśmie zastrzeżenia. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie będzie 

wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne  dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej    umowy. 

 

XV.-1  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ 

XV.-2  Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia sytuacji powodującej 

koniecznośd dokonywania zmian w umowie zawartej zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w projekcie umowy.  

Zgodnie z art.144 ust. PZP nie będzie stanowid zmiany umowy zmiana danych takich 

jak np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana 

osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

XVII.-1  Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują 

wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieśd szkodę wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

 

 

XVII.-2  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności:        

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału      

w postępowaniu, 

2) wykluczenie Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenie oferty Odwołującego 

             W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

 

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa    

w art. 67 ust.1 pkt 6 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających. 
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XIX.  Postanowienia koocowe. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy 

zawarte w ustawie Prawo zamówieo publicznych wraz z przepisami wykonawczymi 

oraz w Kodeksie Cywilnym. 

 

XX. Załączniki 

Wykaz załączników Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1. Opis wymagao Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia kursu prawa 

jazdy – załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zał. Nr 4 do 

SIWZ 

5. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – zał. Nr 5 do 

SIWZ 

6. Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP zał. 

Nr 6 do SIWZ                    

7. Potencjał kadrowy – zał. Nr 7do SIWZ 

8. Informacja o Podwykonawcach – zał. Nr 8 do SIWZ 

9. Logo projektu – zał. Nr 9 do SIWZ 

 

 

Sporządził: Jolanta Jama 

 

Zatwierdzam wraz z załącznikami:  Koordynator Projektu 

     Dyrektor Zespołu Szkół 

     mgr Edward Wołoszyn 

        


