Tychy, dnia 24.11.2021 r.
Znak sprawy: ZS4-717/2/11.2.1/2021
Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach ,
Al. Bielska 100 ,
43-100 Tychy,
woj. śląskie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana (SWZ)
Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach
projektu
„Dobre wykształcenie – lepsza praca”

Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
o wartości
zamówienia nieprzekraczającej progu unijnego o jakim stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia
11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) tj. poniżej
750 000 Euro.
Kody CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
1. Zamawiający:
Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach w Tychach
Adres do korespondencji: 43-100 Tychy, al. Bielska 100.
Adres strony internetowej: https://zs4.bip.tychy.edu.pl/6117/strona
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zs4.projekt@oswiata.tychy.pl
Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://zs4.bip.tychy.edu.pl/6117/strona
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art.
359
pkt
2
ustawy
z
dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej
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2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

dalej „ustawą PZP”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą
ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w szczególności Rozporządzenia
Ministra
Rozwoju
,
Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z
2020r. poz. 2415) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) .W zakresie
nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie
obowiązującego prawa związanego z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.

3. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
4.

Opis przedmiotu zamówienia.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu kursów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach
w ramach realizacji projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, nr WND-RPSL.11.02.0124-0371/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 14 części.
4.2.1 Część A – szkolenia dla uczniów:
Część A I: "Programowanie sterowników PLC – kurs podstawowy” wraz z egzaminem
/certyfikacją
Część A II: "Projektowanie płytek PCB" wraz z egzaminem /certyfikacją
Część A III: "Inteligentny dom” w systemie FIBARO wraz z egzaminem/certyfikacją
Część A IV: „Szkolenie AutoCAD – poziom podstawowy” egzaminem /certyfikacją
Część AV: Szkolenie SEP-G1 wraz z egzaminem kwalifikacyjnym
Część A VI: „BHP – bezpieczna praca na wysokościach I stopnia” wraz egzaminem
kwalifikacyjnym
4.2.2 Część B – szkolenia dla nauczycieli:
Część B I: "Programowanie sterowników PLC – kurs podstawowy” wraz z egzaminem
kwalifikacyjnym/certyfikacją
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Część B II: "Projektowanie płytek PCB" wraz wraz z egzaminem
kwalifikacyjnym/certyfikacją
Część B III: "Inteligentny dom” w systemie FIBARO wraz z egzaminem/certyfikacją
Część B IV: "Profesjonalna administracja Linuksem” wraz z wraz z egzaminem
kwalifikacyjnym/certyfikacją
Część BV: Pakiet 2 szkoleń : „MikroTik MTCRE i MikroTik MTCNA” wraz z egzaminem
kwalifikacyjnym/certyfikacją
Część B VI: „JavaScript developer” wraz z egzaminem kwalifikacyjnym/certyfikacją
Część B VII: „ Python-Developer” wraz z egzaminem kwalifikacyjnym/certyfikacją
Cześć B VIII: Pakiet 4 szkoleń z aplikacji Exell: ; „Makra w MS Excel”; /„Wprowadzenie do
Visual Basic for Applications w Excelu”, /„Programowanie VBA w Excelu” ; „Exell VBA i
współpraca z bazami danych” wraz z egzaminem /certyfikacją
4.3. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie obejmującą wszystkich niezbędnych elementów
określonych w Załączniku nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
4.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę jedną, dwie, wiele lub na wszystkie części przedmiotu zamówienia określone w Opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4.7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
4.8. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5. Przedmiotowe środki dowodowe
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
6.1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do sierpnia 2022,
6.2. Terminy realizacji poszczególnych Części Zamówienia zostały wskazane w Załączniku nr 2 do
SWZ
7.

Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
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e)

7.2.

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa
w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu,
który
należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
7.2.1. w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy
PZP
tj.
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
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procedury;
7.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
7.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
7.2.4. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;
7.2.5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
7.3.

W przypadku, o których mowa w pkt. 7.2. zamawiający może nie wykluczać wykonawcy,
jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności sytuacja
ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa pkt. 7.2. Jest wystarczająca do
wykonania zamówienia.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.3,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w
pkt
7.3.,
nie
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7.4.
8.

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany
jest
wykazać
w sposób szczególny.
8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę
instytucji szkoleniowej.
8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek udziału w postepowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

8.2.

8.3.

w okresie ostatnich trzech lat1 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej 3 szkolenia lub kursy w zakresie tożsamym z
przedmiotem zamówienia (w odniesieniu do każdej z części zamówienia) oraz w ilości
godzin nie mniejszych niż wskazane w załączniku nr 2 dla każdej części zamówienia, na
którą składa ofertę, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać
w załączniku nr 4 do SWZ.
Na potrzeby oceny spełniania warunków udziału pod pojęciem:
„zakres tożsamy z przedmiotem zamówienia” Zamawiający rozumie zakres
tematyczny wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SWZ w
odniesieniu do każdej części zamówienia
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających
się

1

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) – okres trzech lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa
termin składania ofert.
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o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) stosuje się postanowienia pkt 10 i
nast. SWZ.
8.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
8.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8.5 SWZ,
potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
8.6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
8.6.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
8.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 8.1.4. SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8.10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających
zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zasoby są wymagane.
9.

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania podstaw wykluczenia.
9.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiącego dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania
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9.2.
9.3.

9.4.

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe - Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej) składa oświadczenie - Załącznik 8 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1 lub 9.2 w przypadku
wspólnego ubiega się o zamówienie stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych, tj.:
9.4.1.

Wykazu usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat
wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez
podmiot,
na
rzecz
którego
usługi
zostały
wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wskazane w wykazie usługi winne spełniać
warunki określone w pkt 8.1.4. SWZ.

9.4.2.

9.5.

9.6.
9.7.

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.
zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.4.3. SWZ, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa w pkt 9.5. SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem jego złożenia.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
9.7.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
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9.8.

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
dane umożliwiające dostęp do tych środków;
9.7.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/ konsorcja).
10.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.

10.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

11. Informacje
dotyczące
składania
pełnomocnictwa
lub
innego
dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
11.1.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego
rejestru. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru, to do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej,
może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
11.2. Zapisy pkt. 11.1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.
12.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia,
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.
W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane
dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się
ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność
cyfrowego
odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje
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w przypadku:
12.8.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający
się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
12.8.2. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
12.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.
12.10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego
dostępu do oryginału.
12.11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12.12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
12.13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku:
12.13.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego
z nich dotyczą
12.13.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
12.13.3. pełnomocnictwa - mocodawca.
12.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.
12.14.1. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12.14.2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub
inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się
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uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.
12.14.3. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w
szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z
treścią dokumentu elektronicznego.
12.14.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12.14.5. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać
łącznie następujące wymagania:
12.14.5.1. muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym nośniku danych;
12.14.5.2. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności
przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
12.14.5.3. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za
pomocą wydruku;
12.14.5.4. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści
i kontekstu zapisanych informacji.
13. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
13.1.

Informacje ogólne:

13.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa - /zs4tychy/skrytka oraz poczty elektronicznej email: zs4.projekt@oswiata.tychy.pl
13.1.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
13.1.3. 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.
13.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
13.1.5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
13.2.
Złożenie oferty:
13.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
12

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
13.2.2. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
13.2.3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.
13.2.4. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
i złożyć ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta
Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę̨ użytkownik wybiera formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty.
13.2.4.1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.
13.2.4.2.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).
13.2.4.3.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
13.2.4.4.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
13.3.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert)
13.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w
pkt 13.2. SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zs4.projekt@oswiata.tychy.pl. Wykonawca
zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej do komunikacji elektronicznej z
Zamawiającym.
13.3.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
wskazany
w pkt 13.3.1 SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:
13.3.2.1. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. poz. 2452)
oraz z:
13.3.2.2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)
13.3.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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13.3.4. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że
wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13.3.5. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie
z pełnomocnikiem.
14. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

15. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
15.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Marzena Szumlakowska – koordynator projektu
15.2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.
15.3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
15.4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
16. Termin związania ofertą
16.1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą 31.12.2021 r.
16.2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17. Opis sposobu przygotowywania oferty
17.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia oraz
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
17.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Zespół Szkół nr
4 w Tychach) i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest
zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
17.3. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i
wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa –
Zespół Szkół nr 4 w Tychach).
17.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w
szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania
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17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu.
17.4.1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis
własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który
umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i
certyfikat są przyporządkowane, może go używać.
17.4.2. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek formacie
opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy e-PUAP.
17.4.3. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – czyli plik w jakimkolwiek formacie
opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w
elektroniczny chip, w który wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu
kwalifikowanego).
17.4.4. Sposób składania podpisów:
17.4.4.1. Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę
posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
17.4.4.2. Sposób
złożenia
podpisu
zaufanego
został
opisany
pod
adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przezinternet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
17.4.4.3. Sposób
złożenia
podpisu
osobistego
został opisany
pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.
Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie
jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa
sporządzonego
uprzednio
w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
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
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polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
17.10. 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 lub
oświadczeń,
które
każdego
z nich dotyczą.
17.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o
których mowa w pkt. 13.3.2 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
17.12. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia
za
zgodność
z oryginałem.
17.13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich
elektronicznych
kopii
dokumentów
zawartych
w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
17.14. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z
tłumaczeniem
na język polski.
17.15. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
17.15.1.
17.15.2.

17.15.3.
17.15.4.
17.15.5.
17.15.6.

17.15.7.

Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków
udziału
w postepowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę – jeżeli dotyczy
Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest
podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli
dotyczy) –załącznik nr 8 do SWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy.
Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
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skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca
zastrzega takie informacje).
17.16. Zmiana / wycofanie oferty
17.16.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
przy użyciu miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
17.16.2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
18.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

18.1. Wykonawca składa ofertę przy użyciu miniPortalu. zamieszczonego na stronie internetowej
https://miniportal.uzp.gov.pl/. System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania
ofert.
18.2. Ofertę należy złożyć do 2 grudnia 2021 r. do godz. 10:00
18.3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w
zakresie każdej części.
18.4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
18.5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.
18.6. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
18.7. Otwarcie ofert nastąpi: 2 grudnia 2021 r. o godz. 11:15
18.8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
18.9. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 18.7., otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
18.10. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania w zakładce: https://zs4.bip.tychy.edu.pl/6117/strona „Informacja z otwarcia ofert”
informacje dotyczące:
a) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte
b) cen zawartych w ofertach.
19.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY – dotyczy części od 1 do 14

19.1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto
z podatkiem VAT (wg obowiązującej stawki), podana z dokładnością do setnych części złotego
(do dwóch miejsc po przecinku).
19.2. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
19.3. Cena określona w ofercie będzie stała tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert
(związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia.
19.4. Wykonawca obliczając cenę poszczególnego szkolenia, zobowiązany jest dokonać przemnożenia
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liczby uczestników kursu/szkolenia oraz ceny jednostkowej za jednego uczestnika
kursu/szkolenia.
19.5. Wykonawca określa cenę na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia wraz z
wymaganiami dotyczącymi realizacji usługi stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
19.6. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji szkoleń w całości on-line, hybrydowo: część on-line
część stacjonarnie lub stacjonarnie – w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w
kraju. O wyborze formy szkolenia decyduje Zamawiający i informuje o tym Wykonawcę przed
przystąpieniem do realizacji szkolenia. Preferowane są szkolenia stacjonarne w związku z
powyższym cena musi uwzględniać powyższe założenie.
19.7. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu
zamówienia w tym koszt pokrycia przez Wykonawcę przeprowadzenia procesu walidacji szkolenia
oraz procesu certyfikacji. W szczególności w zakresie szkoleń dla nauczycieli Część BI do BVIII
należy wziąć pod uwagę ceny egzaminu końcowego, tak aby uczestnik projektu po zakończeniu
szkolenia/kursu mógł zostać zakwalifikowany do osób, które nabyły kwalifikacje zgodnie z
wymaganiami określonymi w dokumencie: „Wytyczne w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”
19.8. Cena podana w ofercie powinna być umieszczona w Formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do SWZ) cyfrą i słownie.
19.9. Cena oferty w złotych polskich tj. cena wynikająca z Formularza ofertowego
składana przez Wykonawców z terytorium Polski powinna być podana w następujący sposób:
wartość brutto oferty w zł, tak jak to wynika z Formularza ofertowego.
19.10. Cena oferty w złotych polskich tj. cena wynikająca z Formularza ofertowego składanej przez
Wykonawców zagranicznych powinna być podana w następujący sposób: cena netto. Wykonawcy
zagraniczni
w Formularzu ofertowym wpisują tylko cenę netto oferty w złotych polskich w miejscu „wartość
oferty brutto w zł” dokonując jednocześnie wykreślenia w opisie słowa „brutto” i zastępując je
słowem „netto”. Dla porównania ofert Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podmiotów
zagranicznych kwotę należnego podatku VAT oraz cła obciążającego Zamawiającego z tytułu
realizacji umowy.
19.11. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które
na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT na terenie
Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0 % stawką podatku VAT.
Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub
usługobiorcy,
którym
w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Gdy Zamawiający
dokonuje wyboru - jako najkorzystniejszej - oferty dostawcy zagranicznego, z tytułu realizacji
zobowiązania
wynikającego
z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na niego nałożony
obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo iż nie wchodzi w cenę oferty,
tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z podobną sytuacją
mamy
do
czynienia
w przypadku dostawy towarów z państw trzecich. W takim przypadku Zamawiający jest
zobowiązany do zapłaty cła od dostarczonych towarów. Cło to, mimo że nie wchodzi w cenę
oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Tym samym,
dokonując
czynności
oceny
ofert
|w zakresie kryterium ceny Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do
ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła, które
obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. Jeżeli została złożona oferta, której wybór
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prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), dla
celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
19.12. W ofercie, o której mowa w pkt. 19.11, Wykonawca ma obowiązek:
19.12.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
19.12.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
19.12.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
19.12.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
19.13. 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 w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:
19.13.1. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków realizacji usługi;
19.13.2. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177
oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi
związane jest realizowane zamówienie;
19.13.3. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej;
19.13.4. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
19.13.5. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
19.13.6. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
19.14. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
19.14.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 i 10 ustawy PZP
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 16.10. SWZ, chyba
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
19.14.2. 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 pkt 19.13. SWZ.
19.15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
19.16. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
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19.17. Zamawiający poprawia w ofercie:
19.17.1. oczywiste omyłki pisarskie,
19.17.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
19.17.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia ,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
19.18. Przykładowe oczywiste omyłki rachunkowe poprawiane przez zamawiającego:
19.18.1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę
jednostek miar oraz ceny jednostkowej i ten zapis ceny, który odpowiada dokonanemu
obliczeniu ceny,
19.19. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19.17.3 SWZ, Zamawiający wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
20.

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dotyczącymi
przedmiotu zamówienia określonego w treści SWZ z osobna w każdej jego części:
1.
Cena brutto oferty 60 %
2.
Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia - 40 %

Ad. 1)
Cena oferty brutto
Cena oferty będzie wynikała z „Ceny całkowitej oferty brutto”, zapisanej w pkt 4 Formularza
ofertowego dla danej części przedmiotu zamówienia. W kryterium można maksymalnie uzyskać
60 pkt.
Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako C min.
Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:
Cmin
C = ---------------------- x 100 punktów x waga kryterium
Ci

Ad. 2)
Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia
W kryterium można maksymalnie uzyskać 40 pkt
Zamawiający przydzieli punkty za to kryterium na podstawie informacji podanej w pkt. 7k formularza
oferty,
w następujący sposób:
a) 0 pkt. przeprowadzenie 3 szkoleń/kursów w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w
okresie ostatnich 3 lat (okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania
ofert),
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b) 10 pkt. przeprowadzenie 4-6 szkoleń/kursów w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia
w okresie ostatnich 3 lat (okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania
ofert),
c) 20 pkt. przeprowadzenie 7-8 szkoleń/kursów w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia
w okresie ostatnich 3 lat (okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania
ofert),
d) 30 pkt. przeprowadzenie 9-10 szkoleń/kursów w zakresie tożsamym z przedmiotem
zamówienia w okresie ostatnich 3 lat (okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa
termin składania ofert),
e) 40 pkt. powyżej 10 przeprowadzonych szkoleń/kursów w zakresie tożsamym z przedmiotem
zamówienia w okresie ostatnich 3 lat (okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa
termin składania ofert),
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 pkt 7k zawarte jest oświadczenie Wykonawcy w zakresie
kryterium nr 2 - Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia. Oświadczenie te nie
będzie podlegało uzupełnieniu lub zmianie na etapie oceny i badania ofert.
Z uwagi na powyższe:
Osoba wskazana z imienia i nazwiska w tabelce do pkt 7k – formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 do SWZ, której doświadczenie zawodowe będzie punktowane w ramach kryterium nr 2 Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia musi realizować zamówienie. W
przypadku braku możliwości skierowania do realizacji zamówienia osoby wskazanej w powyższym
oświadczeniu Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia innej osoby o co najmniej takim samym
doświadczeniu zawodowym jak osoba zastępowana, wskazana w treści oświadczenia w pkt 7k
załącznika nr 2 lub o doświadczeniu pozwalającym na uzyskanie takiej samej liczby punktów w ramach
kryterium nr 2, jak osoba zastępowana.
Za najkorzystniejszą w danej części zostanie wybrana oferta z największą ilością punktów
w sumie kryterium ceny oferty brutto i doświadczenia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty uzyskają taką sama ilość punktów, Zamawiający na
podstawie art. 91 ust. 4 ustawy Pzp wybierze ofertę z najniższą ceną.
21.

22.

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.
21.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
21.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
21.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
21.5. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.
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23.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

jeżeli

24.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

25.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy
PZP.
25.1. Zamawiający, na podstawie 60 pkt 1 ustawy Pzp, nie dokonuje takiego zastrzeżenia.
25.2. Na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp nie dokonuje takiego zastrzeżenia.

26.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

27.

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

28.

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie WYMAGANIA.
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

29.

Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje takie wymagania.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

30.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

30.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp
30.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
30.3. Odwołanie przysługuje na:
30.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
30.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
30.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
30.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
30.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
30.6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
30.6.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt
30.6.1.
30.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 30.6.1 i 30.6.2 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
30.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
30.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
30.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
30.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
30.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
31.

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 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", informuję, że:

31.1.1.
Zespół Szkół nr 4 w Tychach, ul. Bielska 100, 43-100 Tychy będący administratorem
danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celów ogłoszenia, przeprowadzenia i realizacji
zamówienia publicznego.
31.1.2.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod-tychy@n-serwis.pl
31.1.3.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO).
Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
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ciążącego na administratorze danych.
31.1.4.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
31.1.5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.
31.1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
31.1.7. Obowiązek
podania
danych
osobowych
bezpośrednio
dotyczących
Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, 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.
31.1.8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
31.1.9. Osoba udostępniająca dane posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
na podstawie art. 18 RODO
osobowych z zastrzeżeniem
ograniczenia przetwarzania
zapewnienia korzystania ze
fizycznej lub prawnej, lub z
państwa członkowskiego.),

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
31.1.10.

Osobie udostępniającej dane 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 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
32.

Informacje końcowe.

32.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
32.2. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,
w oparciu o wyżej wymienioną ustawę Pzp i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz innych ustaw szczególnych powszechnie
obowiązującego prawa.

33.

Wykaz załączników.
załącznik nr 1: Formularz oferty,
załącznik nr 2: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z warunkami realizacji
24

usługi,
załącznik nr 3: Wzór umowy,
załącznik nr 4: Wykaz usług,
załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp,
załącznik nr 6: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1
Pzp
załącznik nr 7: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,
załącznik nr 8: Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
składane
na podstawie art. 117 ust.4,
załącznik nr 9: Identyfikator postępowania
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