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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

„Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów 

oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli   

w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych - tj. z dnia 11 września 2019 r. 

 (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ) 

 

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: 

Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 

Zatwierdził: 

 

 

 

Jelcz - Laskowice, dnia 24 września 2020 r. 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach 

ul. Techników 26, 55-220 Jelcz - Laskowice 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7:00 do godziny 15:00 

Adres strony internetowej: http://www.bip.zsjelcz.pl/ 

e-mail : zspjelcz@poczta.onet.pl 

tel. (71) 318 88 71 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą dla prowadzenia niniejszego 

postępowania,  o której mowa w art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rodzaj zamówienia: Usługi 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych obejmujących 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczyciela oraz kursów dla uczniów 

Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach 

3.2   Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części 

3.3.  Opis przedmiotu zamówienia – część I 
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3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu fotograficznego dla uczniów 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu -

Laskowicach. 

3.3.2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do 

wykonywania podstawowych zadań zawodowych fotografa, a przez to podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak  

i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na 

rynku pracy. Kurs fotograficzny zapewni uczestnikom wiedzę na temat szerokiego 

zastosowania i wykorzystania funkcji aparatu w studio czy też w plenerze. Kurs 

fotograficzny to nie tylko teoria, ale przede wszystkim warsztat praktyczny. 

Uczestnicy poza obsługą aparatu będą mieć możliwość pracy ze światłem, kolorem, 

rekwizytami i przestrzenią, które są niezwykle ważnymi elementami w pracy 

fotografa.  Zostaną oni też zapoznani z programami do obsługi obrabiania zdjęć  

i bezpośrednią pracą - obsługą klienta.  

3.3.3. Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach.  

3.3.4.   Liczba uczestników: 8 osób ( 1 grupa)  

3.3.5. Liczba godzin kursu : 40 godzin zegarowych ( 1 grupa) 

3.3.6. Termin realizacji kursu od 02.11.2020 r. do 31.05.2021 r.  

3.3.7. Zagadnienia w ramach kursu: 

 -  kadrowanie i kompozycja,  

 - dobieranie poszczególnych parametrów, takich jak przesłona, czas czy głębia 

ostrości,  

 -  obsługa funkcji aparatów, balans bieli, kadrowanie, ekspozycja, portret, 

 -  fotografia plenerowa, reklamowa,  

 - obróbka zdjęć. 

3.3.8. Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe:  

 Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego - Zespół Szkól im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach ( koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. 

lokalizacji, w celu przeprowadzenia kursu - część teoretyczna i praktyczna -  

ponosi Zamawiający). 



 

 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

 Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt oraz materiały szkoleniowe. 

3.3.9.  Forma kursu: zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie stacjonarnej.  

 

3.4. Opis przedmiotu zamówienia – część II 

3.4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie 

i przeprowadzenie kursu manicure i stylizacji paznokci dla uczniów Branżowej 

Szkoły I Stopnia w   Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu -  Laskowicach  

3.4.2.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do 

wykonywania podstawowych zadań manicurzystki, a przez to podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak  

i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na 

rynku pracy. Uczestnicy kursu w zakresie stylingu i manicure paznokci, po jego 

zakończeniu, mogą zdecydować się na pracę w salonie kosmetycznym, spa lub 

klinice, w których zawsze jest popyt i zainteresowanie klientek/klientów lub też mogą 

oni mieć możliwość wzięcia udziału w dodatkowych szkoleniach realizowanych dla 

pracowników firmy, w której są zatrudnieni.  

Część osób po odbyciu ww. kursu będzie mogła zdecydować  się  na otwarcie 

własnej działalności gospodarczej. Odpowiednie kwalifikacje i świadczenie usług 

na wysokim poziomie szybko umożliwią zdobycie zaufanego grona klientek i rozwoju 

kariery, co zdecydowanie przełoży się na zapewnienie dochodów, ale także 

satysfakcjonujący rozwój zawodowy. 

3.4.3. Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach  

3.4.4. Liczba uczestników: 8 osób ( 1 grupa) 

3.4.5. Liczba godzin kursu : 20 godzin zegarowych na grupę 

3.4.6.Termin realizacji kursu od 02.11.2020 r. do 31.05.2021 r.  

3.4.7. Zagadnienia w ramach kursu: 

- BHP w gabinecie kosmetycznym,  

- budowa płytki paznokcia, 

- metody i środki sterylizacji i dezynfekcji narzędzi użytych do pracy, 

- przyrządy i akcesoria w robieniu manicure,  

- odmiany manicure,  

- manicure klasyczny,  
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- manicure biologiczny,  

- stylizacja paznokci metodą żelową, 

 - zatapianie ozdób w żelu UV. 

3.4.8.  Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe:  

 Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego - Zespół Szkól im. J. Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach ( koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. 

lokalizacji, w celu przeprowadzenia kursu (część teoretyczna i praktyczna) 

ponosi Zamawiający). 

 Wykonawca zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe  

3.4.9. Forma kursu: zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie stacjonarnej 

 

3.5. Opis przedmiotu zamówienia – część III 

3.5.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z podstaw grafiki komputerowej  

( Photoshop, Ilustrator, CorelDRAW) dla uczniów Technikum Informatycznego 

Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach.  

3.5.2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do 

wykonywania podstawowych zadań grafika komputerowego, a przez to podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak  

i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na 

rynku pracy. Podczas kursu grafiki komputerowej uczestnik pozna podstawowe 

narzędzia do obróbki zdjęć i zapozna się z projektowaniem graficznym. Uczniowie 

będą mogli przenieść się wraz z pozostałymi uczestnikami w zaawansowany świat 

technik retuszu, montażu oraz korekty barwnej i tonalnej. Dzięki  szkoleniu uczniowie 

jeszcze szybciej wykonają obróbkę i edycję zdjęcia. Zaczną przekształcać zwykłe 

zdjęcia w prawdziwe dzieła sztuki. Nabiorą pewności siebie w samodzielnym 

tworzeniu projektów graficznych. Zaimponują pracodawcy umiejętnościami tworzenia 

obiektów 3D. Poznają dogłębnie programy graficzne, który usprawnią pracę  

z grafikami. 

3.5.3.  Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu -  Laskowicach  

3.5.4. Liczba uczestników: 45 osób ( 3 grupy) 

3.5.5. Liczba godzin kursu : 30 godzin zegarowych ( 10 godzin / grupę) 
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3.5.6. Termin realizacji kursu od 02.11.2020 r. do 31.05.2021 r.  

3.5.7. Zagadnienia w ramach kursu: 

 Photoshop 

- wprowadzenie do grafiki komputerowej, 

- selekcja praca z narzędziami do zaznaczania, 

- korekta obrazu, 

- ustawienie okna pracy, 

- podstawy fotomontażu i korekcji zdjęć, 

 Illustrator 

- wprowadzenie, 

- praca z dokumentem, 

- zaznaczenia, 

- tworzenie podstawowych kształtów, 

- wypełnienia i obrysy, 

- warstwy i wygląd, 

- praca z tekstem, 

- symbole, 

- filtry i efekty, 

- przygotowanie do druku. 

 CorelDraw 

- zaawansowane techniki pracy, 

- importowanie/eksportowanie dokumentów, 

- złożone techniki rysowania, 

- zaawansowana praca z tekstem, 

- automatyzacja zadań w CorelDraw, 

- przygotowanie dokumentu do druku. 

 

3.5.8. Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe:  

 Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego - Zespół Szkól im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach ( koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. 

lokalizacji, w celu przeprowadzenia kursu (część teoretyczna i praktyczna) 

ponosi Zamawiający). 

 Wykonawca zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe  



 

 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

3.5.8. Forma kursu: zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie stacjonarnej.  

 

3.6. Opis przedmiotu zamówienia – część IV 

3.6.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie  

i przeprowadzenie kursu administratora sieci i systemów komputerowych dla 

uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu  - Laskowicach  

3.6.2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do 

wykonywania podstawowych zadań administratora systemów operacyjnych i sieci,  

a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy 

praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich 

szanse na rynku pracy. Najważniejszym ogniwem sprawnie działającej sieci 

komputerowej jest fachowiec, który od podszewki zna wszystkie jej niuanse, zatem 

kurs warsztatów sieci i systemów operacyjnych dostarczy wiedzy uczestnikom czym 

zajmuje się administrator systemów i sieci oraz w jaki sposób efektywnie można 

zarządzać sieciami, serwerami i kontami użytkowników w ramach 

najpopularniejszych rozwiązań IT. 

3.6.3. Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach  

3.6.4. Liczba uczestników: 45 osób ( 3 grupy)   

3.6.5. Liczba godzin kursu : 51 godzin zegarowych ( 17 godzin / grupę). 

3.6.6.  Termin realizacji kursu od 02.11.2020 r. do 31.05.2021 r.  

3.6.7.   Zagadnienia w ramach kursu: 

- rodzaje sieci komputerowych, 

- zadania administratora, 

- urządzenia sieciowe, 

- model OSI, 

- protokoły sieciowe, 

- adresowanie IP, 

- sieci peer-to-peer, 

- zarządzanie serwerem, 

- sieci z serwerem Windows, 

- sieci z systemem Novell, NetWare, 

- podstawy systemu Linux, 

 



 

 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

3.6.8. Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe:  

 Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego- Zespół Szkól im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach ( koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. 

lokalizacji, w celu przeprowadzenia kursu (część teoretyczna i praktyczna) 

ponosi Zamawiający). 

 Wykonawca zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe  

3.6.9. Forma kursu: zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie stacjonarnej.  

 

3.7. Opis przedmiotu zamówienia – część V 

3.7.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie  

i przeprowadzenie kursu cukierniczego / zdobienia cukierniczego dla uczniów 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - 

Laskowicach  

3.7.2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do 

wykonywania podstawowych zadań cukiernika, a przez to podniesienie kwalifikacji  

i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które 

mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Kurs 

cukierniczy pozwoli uczestnikom zdobyć podstawy do rozwoju w zakresie stylingu 

cukierniczego, uzupełnienia wiedzy i doskonalenia już posiadanych umiejętności  

w zakresie przygotowania deserów, wyrobów cukierniczych i wszelkiego typu 

wypieków. Program warsztatów cukierniczych dedykowany jest dla wszystkich fanów 

czekolady, babeczek, ciast i wszelakich słodkości. Kurs skierowany jest dla osób 

zainteresowanych rozwojem umiejętności oraz dla osób chcących od podstaw 

zagłębić sztukę cukiernictwa.  

 3.7.3. Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach  

3.7.4. Liczba uczestników: 12 osób ( 1 grupa )  

3.7.5. Liczba godzin kursu : 20 godzin zegarowych ( 1 grupa)   

3.7.6. Termin realizacji kursu od 02.11.2020 r. do 31.05.2021 r.  

3.7.7.   Zagadnienia w ramach kursu: 

- glazury lustrzane tzw. mirror glaze., 

- tartoletki, 

- mono porcje – podstawy, 
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- musy czekoladowe i owocowe, 

- agar- zastosowanie, 

- bezy jako element dekoracyjny, 

- ptysie w klasycznym jak i nowoczesnym wydaniu, 

- klasyczne kremy cukiernicze, 

- czekolada – wstęp, temperowanie, zastosowanie i dekoracje. 

3.7.8. Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe:  

 Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego - Zespół Szkól im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach ( koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. 

lokalizacji, w celu przeprowadzenia kursu (część teoretyczna i praktyczna) 

ponosi Zamawiający). 

  Wykonawca zapewnia niezbędne materiały i produkty niezbędne do 

przeprowadzenia  szkolenia.  

 3.7.9. Forma szkolenia : zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.  

 

3.8.     Opis przedmiotu zamówienia – część VI 

3.8.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie  

i przeprowadzenie kursu negocjacji dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół  

im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach  

3.8.2. Celem kursu jest podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczyciela 

zawodu w obszarze deficytu kadry pedagogicznej szkół, co wpłynie na podniesienie 

jakości pracy szkół i wyposażenie uczniów w kompetencje oczekiwane przez 

pracodawców.  

3.8.3. Uczestnikiem kursu będzie nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu -  Laskowicach  

3.8.4. Liczba uczestników: 1 osoba  

3.8.5. Liczba godzin kursu : 16 godzin zegarowych  

3.8.6. Termin realizacji kursu: od 02.11.2020 r. do 31.05.2021 r.  

3.8.7.   Zagadnienia w ramach kursu: 

- efektywne przygotowywanie i planowanie negocjacji,  

- cechy skutecznego negocjatora,  

- styl negocjowania i okoliczności jego zastosowania,  

- zdolności perswazyjne, 

- umiejętności komunikacyjne niezbędne w negocjacjach, triki i sztuczki negocjacyjne  
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3.8.8. Forma kursu: zajęcia w ramach szkolenia będą realizowane online 

3.4 Weryfikacja faktu nabycia kompetencji:  

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi wśród uczestników ankiety Ex ante i Ex post 

monitorujące fakt nabycia kompetencji przez uczestnika kursu / szkolenia.  

3.5. Zajęcia w ramach kursów / szkoleń winny być prowadzone przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  

3.6. Dokumentacja kursów / szkoleń:  

Wykonawca jest zobowiązany do:  

1)  prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu / szkolenia w ramach realizacji 

przedmiotu umowy,  

2) zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz 

udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli,  

3) sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu / szkolenia:  

 - zaświadczeń ukończenia kursu / szkolenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

4) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu / 

szkolenia kompletu dokumentów obejmującego m.in.: listę obecności uczestników/ 

zaświadczenie o obecności podczas szkolenia, ankiety monitorujące fakt nabycia 

kompetencji przez uczestnika kursu / szkolenia oraz kopię zaświadczenia ukończenia 

kursu / szkolenia.  

3.7.  Współpraca z Zamawiającym:  

Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy  

z Zamawiającym.  

Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego  

o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, 

występujących przy realizacji umowy. 

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu  

(z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć).  

3.9. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu do 02.11.2020 r. w celu 

akceptacji przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą 

zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy.  

3.10. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną, więcej lub wszystkie części 

zamówienia (wykonawca składając ofertę do danej części zamówienia, winien 

uczynić to na odrębnym formularzu ofertowym (załączniku nr 1) oraz w odrębnej 

kopercie.  

3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.11. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień  

CPV    

      80000000-4  - usługi edukacyjne i szkoleniowe 

      80500000-9  - usługi szkoleniowe 

 

4. INFORMA6JE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT. 7 USTAWY 

 

Zamawiający nie  przewiduje udzielania Zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 

Ustawy. 

   

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia: od 2 listopada 2020 roku do 31 maja 2021 roku 

 

6.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki,  

o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

6.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

6.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
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Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób 

skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób. 

 

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

* składane odrębnie dla każdej z części zamówienia!!!!!!!!!! 

 

7.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu – składane do oferty - aktualne na dzień składania ofert: 

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3  

do SIWZ). 

7.1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4  do SIWZ ) 

7.1.3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia (jeśli wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów). 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 

23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,4 i 8  ustawy Pzp. 

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
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dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.3. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 

24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wg. 

Wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (DO OFERTY) 

b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej - W TERMINIE TRZECH DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA 

NA www.bip.zsjelcz.pl INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT – wg wzoru  

z Załącznika nr 6 do SIWZ ( w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu)  

8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych powyżej składa 

dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

9.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty powinny być 

przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,  

z wyjątkiem oświadczeń, dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, które powinny być złożone w oryginale. 

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
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w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

9.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu. 

9.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9.6 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, 

jeżeli Zamawiający posiada  oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 700). 

 

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

10.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przekazywane będą w formie: 

• pisemnej – na adres Zamawiającego: Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu - Laskowicach, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz - Laskowice za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1040) 
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Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 

• drogą elektroniczną: zspjelcz@poczta.onet.pl 

10.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w formie 

elektronicznej. 

10.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 

2 dni przed upływem terminu 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. 

10.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, 

którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz 

zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

10.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

10.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 

niezwłocznie zamieści  na stronie internetowej, na której udostępniona jest 

specyfikacja. 

10.9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną 

częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu 

ofert. 

10.10 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

mailto:zspjelcz@poczta.onet.pl
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Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

 

 

11. Do kontaktu z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

 Panią Małgorzatę Łagowską  –  tel. 71 301 15 49,  

e-mail: malgorzata.lagowska@starostwo.olawa.pl 

 

 Panią Magdalenę Bronowicką – Romei – tel. 71 318 82 20 

e-mail: mag78@onet.pl 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert. 

11.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

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

 

      12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

12.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 

sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 

12.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 

załącznik do SIWZ. 

mailto:malgorzata.lagowska@starostwo.olawa.pl
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12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone  

w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były 

kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane 

przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

(formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). 

Pozostałe strony mogą być parafowane. 

12.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 

osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm 

podwykonawców. 

12.9. Oferta musi zawierać: 

1)   Formularz ofertowy wraz z załącznikiem - (załącznik nr 1 do SIWZ) 

2)  Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 3 do 

SIWZ); 

3) Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 4 

do SIWZ); 

4) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika  

z dokumentów rejestrowych); 

5) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 

6) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). 

12.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej 

kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. 

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 
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Pieczątka firmowa Wykonawcy 

wraz z adresem i numerem telefonu                                                    Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza      
w Jelczu-Laskowicach 

ul. Techników 26 
55-220 Jelcz-Laskowice 

 
 

Oferta na zadanie: 

„Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli  w ramach projektu pn: „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 

 

CZĘŚĆ …………….. zamówienia 

 

„Nie otwierać przed dniem  06.10.2020 r., godz. 14.30” 

 

12.11.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem 

tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany  

w pkt. 12.10. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 

ust. 1 ustawy Pzp. 

12.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa 
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oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. 

 

       13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

13.1. Oferty należy składać do 06.10.2020 r., do godz. 14.00 w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice  - sekretariat  

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2020 r. ,o godz. 14.30 w siedzibie 

Zamawiającego: ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice  - sala 107 

 

      14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

14.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto oferty za wykonanie 

przedmiotu niniejszego zamówienia. 

14.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty – załącznik nr 1  do SIWZ, podając 

cenę brutto. 

14.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty 

wykonawcy, w tym koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi, koszty materiałów 

szkoleniowych. 

14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

14.5. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 

pkt. 2 ustawy Pzp, spowoduje odrzucenie oferty. 

 

      15.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ    

PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

1)    Cena brutto wykonania usługi  - 60% - 60 pkt. 
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2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania – ilość 

przeprowadzonych szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia ( dot. 

każdej części z osobna) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert  

( lata 2018, 2019,2020)  - 40 pkt. 

15.2. Opis przyznawania punktacji ( sposobu przyznawania punktacji )  za spełnienie 

danego kryterium oceny: 

Ad. 1 Cena wykonania usługi  – obejmuje cenę ryczałtową brutto za wykonanie 

usługi.  

Punkty za ww. kryterium będą obliczane wg następującego wzoru: 

 

            ó  
     ż                  

                   
             

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością 

do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń 

matematycznych. 

Ad. 2 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania – ilość 

przeprowadzonych szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w okresie 

ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert ( lata 2018, 2019,2020) do momentu 

złożenia oferty. 

Punkty za ww. kryterium będą przyznawane następująco: 

za każde udokumentowane szkolenie przeprowadzone przez osobę skierowaną do 

realizacji zadania: 

0 szkoleń – 0 pkt. 

1 szkolenie – 5 pkt. 

2 szkolenia – 10 pkt. 

3 szkolenia – 15 pkt. 

4 szkolenia – 20 pkt. 

5 szkoleń – 25 pkt. 

6 szkoleń – 30 pkt. 

7 szkoleń – 35 pkt. 

8 i więcej  szkoleń – 40 pkt. 
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Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

15.2. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

15.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

 

       16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki 

wskazane w art. 93 ustawy Pzp. 

16.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 

a) 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, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności lub 

wydajności, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) unieważnieniu postępowania, 

16.4. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze 

oferty lub unieważnieniu postępowania. 
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16.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

 

        17.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

17.1. Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

       18. PODWYKONAWCY 

 

18.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

18.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

18.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

       19. UMOWA 

 

19.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

19.2. Zezwala się na zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 

się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy 
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nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b. zmiana wykonawcy 

spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej 

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej 

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 

o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy 

d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy 

19.3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu 

b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

c)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści 

d) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy  

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie 

e) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy 

f) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie. 
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       20.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

20.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.2. Ponieważ szacowana wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności (art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp): 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenie oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach 

określonych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.4. Stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej 

z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 

do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie. 

 

       21. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
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informuje, że: administratorem danych osobowych wykonawcy będącego osobą 

fizyczną jest: Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach 

reprezentowany przez Panią Dyrektor Agnieszkę Żak, 

Adres: ul. Techników 26, 55-220 Jelcz - Laskowice 

Adres poczty elektronicznej: zspjelcz@poczta.onet.pl 

Numer telefonu: (71) 318 88 71 

2. dane osobowe wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych  

i uprawnień dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych dla nauczycieli  w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości  

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu - 

Laskowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: 

RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18. - prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

3. odbiorcami danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

4. dane osobowe wykonawcy będącego osobą fizyczną będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez wykonawcę będącego osobą fizyczną danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

6. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO;  
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7. wykonawca będący osobą fizyczną posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**; 

3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 8. wykonawcy będącego osobą fizyczną nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

       22. INNE 

 

22.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843) 
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Załączniki do SIWZ: 

1. załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty  

2. załącznik nr 2 do SIWZ – Załącznik nr 1 do formularza oferty 

3. załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp /warunki 

udziału; 

4.załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp /podstawy 

wykluczenia; 

5. załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy; 

6. załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do 

grupy kapitałowej. 

 


