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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie 
ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów,  
tel.: (14) 652-58-19; e-mail: mistrzowiewzawodzie@gmail.com 
zwane dalej „Zamawiającym” 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) zwaną w dalszej części „Pzp”. 

2) Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 usta. 8 ustawy Pzp. 

3) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone: 

• w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

• MINI PORTALU https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

• na stronie internetowej Zamawiającego http://mistrzowiewzawodzie.pl  
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie 

internetowej Zamawiającego http://mistrzowiewzawodzie.pl od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej do upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie 
o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej br nr 
2020/S 247-61308 

5) W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 
24aa ustawy PZP, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6) Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogami zawartymi w art. 36 ust.1 pkt 16 ustawy 
Pzp postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ będą 
wprowadzone do treści umowy zawieranej w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego objętego postępowaniem. 

 
3. INFORMACJE OGÓLNE 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAP:/ckziu_tuchow/SkrytkaESP. 

2)  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marta 
Kwaśniewska – Kobylarczyk - tel. 606 393 687 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
oraz do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB.  

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
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7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini portalu.  

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia. 
1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja kursów branżowych dla uczniów 
w  szkołach ponadpodstawowych powiatu tarnowskiego w ramach wydzielonych części:  
Część I Przeprowadzenie kursu animatora czasu wolnego  
Część II Przeprowadzenie kursu baristy.  
Część III Przeprowadzenie kursu barmańskiego.  
Część IV Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek. 
Część V Przeprowadzenie kursu rezydenta turystycznego.  
Część VI Przeprowadzenie kursu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym 
napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą 
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.  
Część VII Przeprowadzenie kursu „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż 
i demontaż”.  
Część VIII Przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki  wszystkie  w III klasie 
uprawnień  
Część IX Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B.  
2) Organizacja kursów branżowych dla uczniów w następujących szkołach 

ponadpodstawowych powiatu tarnowskiego:  
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie; ul. Reymonta 19, 33-
170 Tuchów (ZSP w Tuchowie) 
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie; ul. Grabina 57, 32-830 Zakliczyn 
(ZSP w Zakliczynie) 
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu; ul. Jagiellońska, 32-830 Wojnicz 
(ZSLiT w Wojniczu) 
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie; Rynek 24, 33-240 Żabno (ZSP w 
Żabnie) 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach; ul. Łuczkiewiczów 
12, 33-190 Cieżkowice (ZSOiZ w Ciężkowicach) 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach; ul. Tarnowska 23, 33-160 Ryglice 
(ZSP w Ryglicach) 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku; ul. W. Witosa 4,  
33-180 Gromnik (ZSOiL w Gromniku)  

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia - 
załączniki nr 8.1 – 8.9 do SIWZ 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II”. Projekt 
dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie 
zawodowe uczniów – SPR. 
 
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
80210000-9 usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej 

 
 

3. Zebranie w Wykonawcami. 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie zebrania z Wykonawcami. 
 
4. Umowa ramowa:  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.\ 



 
 
5. Oferty częściowe 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać 
oferty na dowolną ilość części. Zamówienie dzieli się na 9 Części. 
 
6. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy 
prawo zamówień publicznych. 
 
7. Aukcja elektroniczna.  
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
 
8. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 uzupełniające. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy. 
 
9.Oferty równoważne 
W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw dostawców, producentów, 
materiałów, urządzeń lub ich elementów, Zamawiający traktuje takie użycie zgodnie z art. 29 
ust. 3 ustawy Pzp jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi 
zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, 
jakościowych i eksploatacyjnych  od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub 
lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne 
certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp. dotyczące oferowanego przedmiotu 
zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne 
do opisanych przez Zamawiającego. 
 
10. Podwykonawca: 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.  

2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy 
podwykonawcy i podania nazw firmy/firm proponowanych podwykonawców. W przypadku 
braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału podwykonawcy.  

3. Jeżeli zmiana w zakresie podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SIWZ w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków przez innego podwykonawcę lub 
Wykonawca samodzielnie odbywa się na dzień, w którym wpłynął do Zamawiającego 
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmian w zakresie podwykonawstwa. 
 

11. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę 

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.), wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności szkoleniowe w zakresie realizacji zamówienia.  



 
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań,   zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.  
 
12. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (art. 
36b ust. 1a ustawy Pzp). 
 
5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia przypada na okres: 
- Rozpoczęcie: - data podpisania umowy 
- Zakończenie: – nie później niż do końca lipca 2023 r.  
Uwaga: szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia 
(w podziale na poszczególne części) określone zostały w OPZ – Załączniki nr 8.1-8.9 
do SIWZ. 
 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
A) nie podlegają wykluczeniu; 
Podstawy wykluczenia: 
1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 
Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia).  
2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie z 
postępowania Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 978, z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm) oraz 
Wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 
15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
 

B) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie 

wynika to z odrębnych przepisów; 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że  



 
Część I Przeprowadzenie kursu animatora czasu wolnego.  
Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 
 

 Część II Przeprowadzenie kursu baristy.  
Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 

 
 Część III Przeprowadzenie kursu barmańskiego.  

Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 
 
 Część IV Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek. 

Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 
 
 Część V Przeprowadzenie kursu rezydenta turystycznego.  

Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 
 

Część VI Przeprowadzenie kursu wózków jezdniowych podnośnikowych z 
mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz 
wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.  
Posiada  zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego program szkolenia dla 
kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych co 
umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego przed komisją UDT. 
 
Część VII Przeprowadzenie kursu „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – 
montaż i demontaż”.  
Posiada uprawnienia potwierdzone i wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego o spełnieniu wymagań do 
prowadzenia szkoleń  (lub równoważne) w zakresie „Rusztowania budowlano – 
montażowe metalowe – montaż i demontaż”.  
 
Część VIII Przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki  wszystkie  w III klasie 
uprawnień. 
Posiada uprawnienia potwierdzone i wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz- 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego spełnienia wymagań do 
prowadzenia szkoleń na operatora koparkoładowarki wszystkie klasa III uprawnień. 
 

 Część IX Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B.  
a) Posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) uprawniający do prowadzenia kursu prawa jazdy, 
według wymagań Zamawiającego zawartego w SIWZ w szczególności dotyczących 
kategorii i miejsca prowadzenia kursu. 

 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.  
 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 
 

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  należycie: 

 
` Część I Przeprowadzenie kursu animatora czasu wolnego dla uczniów szkół  

ponadpodstawowych. 



 
co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu kursów 
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe w ilości 
godzin zbliżonej do zamówienia, o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 15  
którzy ukończyli kursy. 
 
Część II Przeprowadzenie kursu baristy.  
co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu kursów  
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe, w ilości 
godzin zbliżonej do zamówienia o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 30 którzy 
ukończyli kursy. 
 
Część III Przeprowadzenie kursu barmańskiego.  
co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu kursów  
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe, w ilości 
godzin zbliżonej do zamówienia o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 30 którzy 
ukończyli kursy. 
 

 Część IV Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek. 
co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu kursów 
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe w ilości 
godzin zbliżonej do zamówienia, o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 15  
którzy ukończyli kursy. 

 
 Część V Przeprowadzenie kursu rezydenta turystycznego.  

co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu kursów 
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe w ilości 
godzin zbliżonej do zamówienia, o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 15  
którzy ukończyli kursy. 
 
Część VI Przeprowadzenie kursu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym 
napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą 
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.  

co najmniej 3 usługi  polegających na przeprowadzeniu kursu 
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe w 
ilości godzin zbliżonej do zamówienia, o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 
30 którzy ukończyli kursy 

 
Część VII Przeprowadzenie kursu „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – 
montaż i demontaż”.  

co najmniej 3 usługi  polegających na przeprowadzeniu kursu 
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe w 
ilości godzin zbliżonej do zamówienia, o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 
30 którzy ukończyli kursy 

 
 Część VIII Przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki  wszystkie  w III klasie 

uprawnień dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
co najmniej 3 usługi  polegających na przeprowadzeniu kursu 
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe w 
ilości godzin zbliżonej do zamówienia, o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 
30 którzy ukończyli kursy 

 
 Część IX Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B.  

co najmniej 3 usługi  polegających na przeprowadzeniu kursu 
dokształcających/doskonalących podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe w 



 
ilości godzin zbliżonej do zamówienia, o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 
30 którzy ukończyli kursy 

 
Dysponuje lub będzie dysponować osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia w ilości nie mniejszej niż: 

 
Część I Przeprowadzenie kursu animatora czasu wolnego.  

Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach animatora czasu wolnego 
merytorycznych (posiada zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub 
równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje) oraz co najmniej roczne 
doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć.  

 
 Część II Przeprowadzenie kursu baristy.  

Dysponuje co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach baristy (posiada zaświadczenia / 
certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje) 
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć.  

 
 Część III Przeprowadzenie kursu barmańskiego.  

Dysponuje co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach barmana (posiada zaświadczenia / 
certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje) 
oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć.  

 
 Część IV Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek.  

Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach pilota wycieczek (posiada 
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje) oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu zajęć.  

 
 Część V Przeprowadzenie kursu rezydenta turystycznego.   

Dysponuje co najmniej 1 wykładowcą/instruktorem do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach rezydenta turystycznego (posiada 
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje) oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu zajęć.  

 
Część VI Przeprowadzenie kursu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym 
napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą 
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.  

Dysponuje co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach operatora wózków widłowych (posiada 
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje) oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu zajęć.  

 
Część VII Przeprowadzenie kursu „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – 
montaż i demontaż”.  

Dysponuje co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach wykładowcy/instruktora (posiada 
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty 



 
potwierdzające kwalifikacje) oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu zajęć.  

 
Część VIII Przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki  wszystkie  w III klasie 
uprawnień.  

Dysponuje co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach wykładowcy/instruktora (posiada 
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje) oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu zajęć.  
 

 Część IX Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B.  
Dysponuje co najmniej 3 wykładowcami/instruktorami do prowadzenia zajęć 
(teoretycznych i praktycznych) o kwalifikacjach wykładowcy/instruktora (posiada 
zaświadczenia / certyfikaty odbytych szkoleń lub równoważne dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje) oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu zajęć. 
 

dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu lub 
urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia 
w ilości nie mniejszej niż: 

 
Część I Przeprowadzenie kursu animatora czasu wolnego. 

Nie dotyczy. 
 
Część II Przeprowadzenie kursu baristy.  

Dysponuje sprzętem i narzędziami umożliwiającym przeprowadzenie kursu we 
wskazanych szkołach przez Zamawiającego.  

 
Część III Przeprowadzenie kursu barmańskiego.  

Dysponuje sprzętem i narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie kursu we 
wskazanych szkołach przez Zamawiającego. 

 
Część IV Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek. 

Nie dotyczy. 
 
Część V Przeprowadzenie kursu rezydenta turystycznego.  

Nie dotyczy.  
 
Część VI Przeprowadzenie kursu wózków jezdniowych podnośnikowych z 
mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz 
wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.  

Dysponuje co najmniej 2 wózkami widłowymi (o napędzie elektrycznym i spalinowym), 
które udostępni na czas prowadzenia zajęć praktycznych. 

 
Część VII Przeprowadzenie kursu „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe –  
Montaż i demontaż”.  

Dysponuje elementami rusztowań umożliwiającymi przeprowadzenie kursu zgodnie 
przepisami i  realizacją zamówienia. 

 
Część VIII Przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki  wszystkie  w III klasie 
uprawnień.  



 
Dysponuje co najmniej 2 koparkoładowarkami przystosowanymi do prowadzenia zajęć 
praktycznych (koparkoładowarki spełniają wymagania określone przepisami do 
realizacji zamówienia). 

 
Część IX Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B.  

Dysponuje co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do prowadzenia nauki jazdy 
(samochody spełniają wymagania określone przepisami do realizacji zamówienia). 

Uwaga: 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni 

kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIOA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 
jednolitego dokumentu (Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie w formie JEDZ) 
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  
Informacje zawarte w oświadczeniu w formie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca:  
1) nie podlega wykluczeniu.  
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.   
 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:  
1) składa także jednolite dokumenty (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt C poniżej.  
 
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  
1) składa jednolite dokumenty (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym dotyczący podwykonawców  
 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolite 
dokumenty (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie 
dokonywana łącznie przy czym koncesję na obrót energią elektryczną winien posiadać każdy 
z Wykonawców)  oraz brak podstaw wykluczenia. 



 
 
5. Wykonawca wraz z ofertą składa Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem 
wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
A) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
kompetencji lub uprawnień Wykonawca winien złożyć:  
 
Część I Przeprowadzenie kursu animatora czasu wolnego dla uczniów szkół  
ponadpodstawowych. 

Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających posiadanie wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

 
Część II Przeprowadzenie kursu baristy.  

Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających posiadanie wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

 
Część III Przeprowadzenie kursu barmańskiego.  

Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających posiadanie wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

 
Część IV Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek. 

Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających posiadanie wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

 
Część V Przeprowadzenie kursu rezydenta turystycznego.  

Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających posiadanie wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

 
Część VI Przeprowadzenie kursu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym 
napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą 
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.  

Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zatwierdzonego przez Urząd 
Dozoru Technicznego programu szkoleniowego dla kandydatów ubiegających się o 
uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych co umożliwia przystąpienie do egzaminu 
państwowego przed komisją UDT 

 
Część VII Przeprowadzenie kursu „Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż 
i demontaż”.  

Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających posiadanie wpisu potwierdzone przez Sieć Badawczą 
Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego o spełnieniu 
wymagań do prowadzenia szkoleń  (lub równoważne) w zakresie „Rusztowania 
budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż”.  

 
Część VIII Przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki  wszystkie  w III klasie 
uprawnień dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających posiadanie wpisu potwierdzone przez Sieć Badawcza 
Łukasiewicz- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego spełnienia 
wymagań do prowadzenia szkoleń na operatora koparkoładowarki wszystkie klasa III 
uprawnień. 



 
 

Część IX Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B.  
Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (DFCz. U. z 2017 r. poz. 978) uprawniający do 
prowadzenia kursu prawa jazdy, według wymagań Zamawiającego zawartego w SIWZ 
w szczególności dotyczących kategorii i miejsca prowadzenia kursu. 

 

B) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien złożyć: 

1) wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszych – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do 
SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ, 

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ,  

 
C) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Wykonawca winie złożyć: 
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument żądany będzie również 
w odniesieniu do: podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia; 
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 



 
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.); 
W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokumenty (1-7) żądane 
będą również  w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:   

- w punkcie C ust 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  
miejsce  zamieszkania  ma  osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
- w punkcie C ust  1,2,3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej   
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w punkcie 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub  miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja  



 
przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym  
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument  dotyczy, o  
udzielenie niezbędnych  informacji dotyczących tego dokumentu.  
7. 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.  
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
brak podstaw  do  wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 
352) . W takiej sytuacji wykonawca zobligowany  jest  do  wskazania  Zamawiającemu  
sygnatury  postępowania,  w  którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajduj 
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 
W przypadku oferty składanej przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, 
informację/listę składają i podpisują wszystkie podmioty. 
10. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań  
określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów  
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są  
niekompletne, zawierają błędy lub  budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,  
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania  
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub  
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 
11 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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. 
12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia  wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 
13. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą  wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
14. 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. 
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie 
pełnomocnictwo),  chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej 



 
reprezentowania  (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki 
cywilnej). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie 
podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
16. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Uwaga: 

• Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w 
ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 
pliku archiwum (ZIP), pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 
(ZIP), 

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

• Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 
2018r. poz. 1993) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty, o których mowa w w/w 
rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej. 

 

III. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ), niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego aby Zamawiający mógł 
dokonać oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.  

Z ww. dokumentu musi wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 



 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (wybrane przez Zamawiającego 
fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w niniejszej SIWZ). 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na 
zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Jednolitym 
Europejskim Dokumencie Zamówienia, 

 
IV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub 
ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 
pkt VIII SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej email mistrzowiewzawodzie@gmail.com lub 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP ePUAP:/ckziu_tuchow/SkrytkaESP oraz 
udostępnionego przez miniPortal  https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do komunikacji).  We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem poczty elektronicznej email 
mistrzowiewzawodzie@gmail.com lub Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993) oraz w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. poz. 1991) 

mailto:mistrzowiewzawodzie@gmail.com
https://miniportal.uzp.gov.pl/


 
3.  Osobą upoważnioną do bezpośredniego komunikowania się z Wykonawcami jest: 

P. Marta Kwaśniewska – Kobylarczyk - tel. 606 393 687 email:  
 
VI. WADIUM  
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

Nazwa części Wysokość 

wadium (w 

złotych – PLN) 

1) Część I 
1.500,00 

2) Część II 
2.300,00 

3) Część III 
3.200,00 

4) Część IV 
400,00 

5) Część V 
300,00 

6) Część VI 
1.900,00 

7) Część VII 
200,00 

8) Część VIII 
3.000,00 

9) Część IX 
9.000,00 

2. Wykonawca wnosi wadium: 
1) w pieniądzu na konto zamawiającego przelewem (numer konta (numer konta; 89 1240 5194 

1111 0010 4125 5082) lub w jednej z poniższych form: 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) w gwarancjach bankowych; 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2016 r., poz. 359, późn. zm.). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje 
się termin uznania na rachunku Zamawiającego; 
4. Wadium wnoszone w innej formie:  

1) Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznego w 

formie oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).  

2) Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego 

tak aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w 

jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.  

3) Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku 

pdf oraz skompresowanie wraz z ofertą do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4) Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować 

przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez 

gwaranta, tj. w formie oryginału dokumentu.  

 



 
Uwaga: Dokument wadialny nie może zawierać zapisów umożliwiających 

wygaśnięcie gwarancji w przypadku zwrócenia dokumentu do gwaranta. 

Klauzula może zawierać zapis np. „ Gwarancja wygasa automatycznie i 

całkowicie w następujących sytuacjach: 

• Gdy płatności dokonane przez gwaranta w ramach gwarancji osiągną 

kwotę gwarancji lub  

• Gdy gwarant otrzyma pisemne oświadczenie beneficjenta, zwalniające 

gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed 

upływem terminu ważności gwarancji, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania beneficjenta oraz przesłane w sposób 

przewidziany dla złożenia żądania zapłaty. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
9. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w 
oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 
10. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w 
oryginale. 
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenia tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego działu. 
Ofertę wraz z załącznikami należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) oraz 
opisać „OFERTA NA PRZETARG: „PRZEPROWADZENIE KURSÓW BRANŻOWYCH 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W 
RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE II” Część ……… 



 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych (.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.) podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 
Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

6. Oferta winna zawierać: 
1) formularz oferty (zał. Nr1 do SIWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami 

SIWZ, z podaniem: 
a) imienia i nazwiska, nazwy (Firmy) oraz adresu (siedziby), a także nr faksu i adresu e-mail 

Wykonawcy , 
b) przedmiot zamówienia oraz wartości zamówienia wyrażonej liczbowo i słownie kwotą 

brutto (łącznie z podatkiem VAT), obejmującej całkowity koszt realizacji zamówienia,  
c) terminu wykonania, 
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ (zał. nr 2 do SIWZ) w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
3) informacji o podwykonawstwie wg. zał. nr 2.1 do SIWZ (jeżeli Wykonawca przewiduje 

podwykonawstwo w przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia.) 

7. Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym 

8. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo. 

9. Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. 

 
IX TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1) OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22 STYCZNIA 2021 R. DO GODZ. 11:00 
2) OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 22 STYCZNIA 2021 R. O GODZ. 11:15 W SIEDZIBIE  

ZAMAWIAJĄCEGO – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TUCHOWIE UL. 
REYMONTA 19, 33-170 TUCHÓW W SALI R 2 (PARTER). 

3) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

4) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
5) W toku badania i oceny złożonych ofert Pełnomocnik Zamawiającego może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Pełnomocnik 
Zamawiającego będzie komunikował się z Wykonawcą za pomocą adresu email podanego 
w Formularzu Ofertowym. 



 
6) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert. 
 
X OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. O treści zapytań i odpowiedzi, zawiadomieni zostaną 
wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz 
Zamawiający umieści informację w formie elektronicznej na stronie 
www.mistrzowiewzawodzie.pl w części dotyczącej danego przetargu.  
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ 
oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie 
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w swojej 
siedzibie i na stronie internetowej. 
 
XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów oferty. 
2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Ofertę cenową w załączniku do SIWZ. 
3. W punkcie 1 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca wpisuje łączną 

cenę brutto oferowaną za realizację zamówienia. 
4. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie 
może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Cena musi być podana w złotych polskich , cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

6. Cena zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 
cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartością wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub 
usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również 
stawkę taryfową. 

7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

http://www.mistrzowiewzawodzie.pl/


 
8. Cenę należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia wartość netto oferty.  
10. Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę VAT oraz wyliczyć wartość brutto oferty. 
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
13. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 
w  szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 negocjacje w sprawie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

14. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ustawy Pzp termin ustalenia wartości 
zamówienia ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 9 chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 niniejszego punktu. 

15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 

16. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
 

X. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
a) Cena (C)    – 60 % [60 pkt] 
b) Doświadczenie (D) – 20 % [20 pkt] 
c) Posiadanie certyfikatu, certyfikatu MSUES – 10 % (CE) 
d) Posiadanie akredytacji wydanej przez kuratora oświaty (AK) – 10 % 
 
Uwaga: 
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 
mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
 



 
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę 

punktów, wyliczoną w następujący sposób: 
 
Ad a) - Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena – C” 

Cn/Cb x 100 x 60 % = ilość punktów  
            gdzie:  

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej) 
100 – wskaźnik stały  
60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” 

 
Ad b) Za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu 
szkoleń/kursów w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia zostaną 
przyznane punkty D 
- za 4 szkolenia/kursy - 3 punkty  
- od 5 do 9 (włącznie) szkoleń/kursów - 7 punktów  
- powyżej 10 szkoleń/kursów - 20 punktów 
 
Ad c ) Za posiadanie certyfikatu wdrożonego systemu zarządzania jakością w 
zakresie realizacji szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, zgodny z wymaganiami normy 
ISO 9001:2009 lub ISO 9001:2008 lub certyfikatu MSUES zostaną przyznane punkty 
CE 
 
Oświadczenie o posiadaniu wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie 
realizacji szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, zgodny z wymaganiami normy ISO 
9001:2009 lub ISO 9001:2008 lub certyfikatu MSUES zostaną przyznane punkty – 10 
Brak oświadczenia o posiadaniu wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie 
realizacji szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, zgodny z wymaganiami normy ISO 
9001:2009 lub ISO 9001:2008 lub certyfikatu MSUES zostanie przyznane punktów – 
0 
CE = (A) x 10 
 
Ad d) Za posiadanie akredytacji  właściwego z uwagi na siedzibę Wykonawcy 
kuratora oświaty w rozumieniu art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 
r. poz. 59). Zostaną przyznane  punkty A  
 
Oświadczenie o posiadaniu akredytacji właściwego z uwagi na siedzibę Wykonawcy 
kuratora oświaty w rozumieniu art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 
r. poz. 59) zostaną przyznane punkty – 10 
Brak oświadczenia o posiadaniu wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie 
realizacji szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, zgodny z wymaganiami normy ISO 
9001:2009 lub ISO 9001:2008 lub certyfikatu MSUES zostanie przyznane punktów – 
0 
Ak = (A) x 10  

 
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych 
(art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 



 
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą liczbę 
punktów , stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej 
kryteriów oceny ofert dla każdej części oddzielnie. 
 
XI. WYBÓR WYKONAWCY  
Wybór Wykonawcy odbywa się zgodnie z art. 91 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 
XIII. ZAWARCIE UMOWY  
1, Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) na realizację zamówienia nastąpi w terminie 
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 15 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 
konsorcjum  (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 
3. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian na 
podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdzie Zamawiający dopuszcza 
zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: 
gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego; 

a) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie 
zamówienia na usługę; 
c) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie 
zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom 
nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość 
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; 
d) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do 
sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług; 
e) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, spowodowanej przerwą w realizacji 
przedmiotu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana 
umowy z powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwa jest, gdy przerwa w 
realizacji przedmiotu umowy zostanie pisemnie stwierdzona oraz umotywowana przez 
Zamawiającego, 
f) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, spowodowanej przerwą w realizacji 
przedmiotu zamówienia, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. Zmiana 
umowy z powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwa jest, gdy przerwa w 
realizacji przedmiotu umowy zostanie pisemnie stwierdzona oraz udokumentowana 
przez Strony umowy, 
g) zmiany związanej z liczebnością grup oraz zakresem merytorycznym zajęć, w 
zakresie, w którym został opisany i dopuszczony w ramach Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. 



 
h) podwyższenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie 
cena netto, a cena brutto pozostanie niezmieniona, 
i) zmniejszenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie 
cena brutto, a cena netto pozostanie niezmieniona, 
j) kiedy 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. 
k) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy takich jak np. firma, adres, numer 
rachunku bankowego, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy 
dotyczące wskazania Stron, 
l) zmiany terminu realizacji umowy: w przypadku gdy na skutek potrzeb / przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych koniecznością zachowania 
bieżącego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego 
nastąpi przerwa w realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia, 
m) innych przypadkach dopuszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
6.  Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest dostarczyć 
najpóźniej na 2 dni przed planowanym podpisaniem umowy dokumenty 
wyszczególnione dla danej Części wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia – 
Załączniki 8.1-8.9 do SIWZ. 
 

XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli 
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, jak również organizacjom o których mowa w art. 154 pkt 5 PZP przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

 
XV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO   

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 informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych wykonawców jest Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,  
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Joanna Mikrut, telefon 
146525819, e-mail: od.ckziu.tuchow@wp.pl; 
3) dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
4) odbiorcami danych osobowych wykonawców 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 (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.); 



 
5) dane osobowe wykonawców będą przechowywane przez okres wynikający z 
przepisów ustawy Pzp i zapisów umowy o dofinansowanie projektu; 
6) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich 
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; 
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawców nie będą podejmowane decyzje 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) wykonawcy posiadają: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych**; 
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***; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) wykonawcom nie przysługuje: 
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawców 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
XVI. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 
Załącznik nr 1: Oferta przetargowa 
Załącznik nr 2: Jednolity Europejski Dokument Zamówień Publicznych (JEDZ) 
Załącznik nr 2.1 Informacja o podwykonawstwie 
Załącznik nr 3: Informacja dotycząca grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4: Wykaz usług  
Załącznik nr 5: Wykaz osób 
Załącznik nr 6: Wykaz narzędzi 
Załącznik nr 7: Istotne postanowienia umowy 
Załączniki nr 8.1 – 8.9: Opis przedmiotu zamówienia dla Części I – IX  
 


