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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

  

 

 

Nazwa zamówienia publicznego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w 

ramach projektu 9.1.2 pod nazwą „Szkoły równych szans-wyrównywanie szans 

edukacyjnych w Gminie Przywidz” 
 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

 Gmina Przywidz 

ul. Gdańska 7 

83-047 Przywidz 

 

www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl 

tel. 58 6825 146 

fax. 58 6825 225 

 

 II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

 1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego 

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa 

zamówień 

publicznych. 

 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 i art. 39 - 46 ustawy z 

dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze 

zmianami), 

zwanej dalej „ustawą”. 

 

3.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności ustawa. 

 

  

III. Opis przedmiotu zamówienia 
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1. Przedmiot zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach 

projektu 9.1.2 pod nazwą „Szkoły równych szans-wyrównywanie szans edukacyjnych w 

Gminie Przywidz”. 

 

2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w 

zakresie szkolnictwa podstawowego dla uczniów Zespołu Szkół w Przywidzu, Szkoły 

Podstawowej             w Pomlewie i Szkoły Podstawowej w Trzepowie, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Przywidz. 

3. Realizacja projektu ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas 

I-III szkół podstawowych z terenu gminy Przywidz i dostosowanych do zdiagnozowanych 

potrzeb w okresie realizacji projektu. 

 

 4. Przedmiot  zamówienia obejmuje 18 części  i został szczegółowo określony w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze wspólnego Słownika 

zamówień CPV. 

 

80.10.00.00 – 5     Usługi szkolnictwa podstawowego 

 

IV. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz informacja o 

możliwości zawarcia umowy ramowej 

 

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych/ Oferta może być złożona 

na jedną część, wybrane części lub całość 

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarci umowy ramowej 

 

V. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 

6 ustawy 

 Zamawiający   nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, w niniejszym 

postępowaniu. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od 

dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014r. 

 

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

tych warunków 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

  

1) O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których 

mowa w art. 24 ustawy Pzp. 

 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony 
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przez każdego z Wykonawców. 

 

2. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące. 

 

1)posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

b) Potwierdzeniem spełnienia ww/ warunku jest podpisane oświadczenie z zakresu art. 22 ust 

1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia 

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny . 

b) Potwierdzeniem spełnienia ww/ warunku jest podpisane oświadczenie z zakresu 

art/ 22 ust 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

 

a) Zamawiający żąda od Wykonawcy dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą 

kwalifikacje do prowadzenia danego typu zajęć, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli (Dz/ U/ z 2009 r/ 

Nr 50, poz. 400). 

 

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w 

pkt 2/3), jeżeli z zastrzeżeniem pkt 2/3)c) SIWZ przedstawi: 

 

a. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia 

oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

SIWZ. 

b. Oświadczenie podpisane przez Wykonawce, że osoba /osoby, która/które będzie/będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada/posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, stanowiące załącznik nr 5 

do SIWZ 

c) 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 
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przy wykonywaniu zamówienia/ 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia/ 

 

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny/ 

b) Potwierdzeniem spełnienia ww/ warunku jest podpisane oświadczenie z zakresu 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ/ 

 

3. Sposób dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków. 

1) Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą 

2) Przy dokonywaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie kierował się 

regułą „spełnia” albo „nie spełnia” 

3) Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania 

4) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

5) Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww/ 

warunki Wykonawca spełnił 

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

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

zamówienia Wykonawcy mają obowiązek złożyć oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1/ musi być złożone przez 

każdego Wykonawcę 

3. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma 

obowiązek złożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacja 

o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 

3) oświadczenie podpisane przez Wykonawce, że osoba/osoby która/które będzie/będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada/posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do SIWZ, 

4) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy 

Wykonawca wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach 

innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ. 

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa takie same dokumenty jak Wykonawca, który ma siedzibę na terenie 
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Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencje 

Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 

83-047 Przywidz. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ww. dokumentów za pomocą 

poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu pod warunkiem, że ich treść zostanie jednocześnie 

przekazana pisemnie na adres Zamawiającego. 

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu. 

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda dokonana zmiana 

specyfikacji zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zostanie zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Przywidz. 

www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

  

2. W przypadku, gdy zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie 

prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych/ 

3. 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 wpłynął do 

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

terminu składania ofert/ 

4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

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

internetowej, na której udostępniono SIWZ w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Przywidz:  www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

5. Zamawiający może zwołać wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. Informacje o terminie zebrania zamieszcza na stronie internetowej, 

na której udostępniono SIWZ w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Przywidz  www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

W takim przypadku Zamawiający sporządza informacje zawierająca zgłoszone na zebraniu 

pytania 

oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiajacy 

doręcza niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Przywidz 

www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne   

6. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie korespondencje wyłącznie na 

adres pełnomocnika stron 

7. Nie udziela się informacji ustnych i telefonicznych, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
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postępowania 

  

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Anna Lis-Dąbkowska – Koordynator Projektu  – tel. 58-6825991 

lub osobiście w Urzędzie Gminy Przywidz 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium/ 

 

XII. Termin związania z ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

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

 

 

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty 
1. Wykonawca składa ofertę z zachowaniem formy pisemnej, przy zastosowaniu trwałej i 

czytelnej techniki, napisana w języku polskim/ 

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy uprawnionego do jego reprezentowania. 

3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia 

do wykonywania czynności. 

5. Zaleca się kolejno ponumerować zapisane strony oferty, a łączną ilość stron należy wpisać 

do formularza ofertowego. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez 

osobę(-y) podpisująca(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne 

przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwości co 

do jej prawdziwości. 

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

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np/ nazwa firmy, siedziba, imie i nazwisko, 

adres. 

9. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia : 

a) Wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

b) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. VIII SIWZ. 

c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty,  (jeżeli dotyczy). 

10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej ani faksem. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia powinny przedstawiać 

aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert. 

14. Pełnomocnictwo składane do oferty winno być podpisane przez osoby upoważnione 

(upełnomocnione) do reprezentowania Wykonawcy/ Dokument ten może Wykonawca 

złożyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez 

osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, bądź 
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uwierzytelnionej przez notariusza. 

Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikacje podpisu (np/ wraz z imienna pieczątka osoby poświadczającej 

kopie dokumentu)/ 

15. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób 

pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty/ Przy braku wyraźnego rozdzielenia 

dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, Zamawiający wszystkie dokumenty 

składające się na treść oferty uzna za jawne. 

 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Przywidz(pokój nr 2.4), ul. Gdańska 

7, 83-047 Przywidz, do dnia 16.08.2013 roku do godz. 10:00. Wszystkie oferty 

otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 

Zamawiającemu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali posiedzeń dnia 16.08.2013 

roku o godz. 10:15. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy/nazwiska i imiona i adresy 

Wykonawców, a także informację dotyczące ceny.   

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

XV. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wykonawca w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia) określi cenę ryczałtową brutto za realizacje poszczególnych części 

zamówienia, podając ja w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku -załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia w formularzu ofertowym jako 

iloczyn ceny jednostkowej świadczenia 1 godziny usługi oraz ilości godzin usługi 

wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Cena oferty będzie ryczałtowa, w rozumieniu przepisów art. 632 Kodeksu cywilnego. 

4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne 

do zrealizowania niniejszego zamówienia, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała 

zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana. 

5. Podana przez Wykonawce cena ryczałtowa określona w załączniku nr 1 do SIWZ winna 

gwarantować pełną realizację zamówienia. 

6. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane 

jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia należycie, a także sprawdzenie warunków 

wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

7. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych 
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rozbieżności w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik 

nr 7 do SIWZ. 

8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie 

wszystkich wyjaśnień modyfikacji SIWZ oraz dokumentów stanowiących „Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 7 do SIWZ/ 

9. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego (w przypadku Wykonawcy zagranicznego z krajów Unii 

Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny 

podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczaniu miedzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. 

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego będą realizowane 

w PLN. 

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

najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym 

kryterium cena – 100%. 

2. Każda część zamówienia badana i oceniana będzie oddzielnie. 

3. Ocena ofert dla poszczególnych części zamówienia w zakresie przedstawionego wyżej 

kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert (brutto) 

C = ----------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt 

cena oferty badanej (brutto) 

 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto 

za poszczególne części zamówienia, która uzyska największa ilość punktów spośród ofert 

nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 

w treści SIWZ/ 

5. Zamawiający poprawi w ofercie. 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawce, którego oferta została poprawiona jeżeli Wykonawca w 

terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

 

XVIII. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza 

pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 96 i 97 ustawy. 

2. Protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

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

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

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

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

przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, 

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

i prawne, 

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

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

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

zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Ponadto Zamawiający ogłosi wynik przetargu zamieszczając informację, o których mowa 

w punkcie 3.1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Przywidz 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym ni 5 dni od dni a przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób. 

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 5, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy. 

7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, 

Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy 

na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 

8. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała w sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z 

członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych 

z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 

podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

 z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie 

realizacji zamówienia, 

7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego 

wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. 
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Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego 

załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca 

upoważnia Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania 

rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być 

odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie 

przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez 

Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana 

w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 

10. W odniesieniu do wszystkich części zamówienia Wykonawca, przed podpisaniem umowy, 

powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia – 

należy przedłożyć kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę 

do tego uprawnioną. 

11. Niedopełnienie powyższych formalności będzie traktowane jako uchylanie się 

Wykonawcy od podpisania umowy dot. przedmiotowego zamówienia. 

12. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy 

o realizację zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy – załącznik nr 6 

do SIWZ. 

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy 

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej 

z postanowieniami SIWZ. 

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i zobowiązuje się 

do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawce niniejszego zamówienia/ 

4. 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 

ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy. 

5. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania 

tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy. 

XXI. Informacje o podwykonawcach 
1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia 

podwykonawcom części zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawce w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują  Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli maja lub miały interes 

w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych/ 
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2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

środki ochrony prawnej przysługują  również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzona przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie 

wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować o nich Zamawiającego.  W przypadku uznania zasadności 

przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności 

zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą 

elektroniczną, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego . 

 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. 

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie. 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

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

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
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do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią przed 

upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 

powyżej, stanowi jedna z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajowa Izbę Odwoławczą. 

 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

15. Kopie odwołania Zamawiający: 

1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 

2) zamieści również na stronie internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 

kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajowa Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 

zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sadu. 

19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g 

  

 
 


