Zamawiający:
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno woj. kujawsko - pomorskie
nr tel.: (56) 677 17 38

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz
organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych
kursów z informatyki i organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”,
w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
poniŜej 207 000,00 euro

PROWADZONE W TRYBIE - przetargu nieograniczonego
WSTĘP
Niniejsza SIWZ zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających
się o uzyskanie zamówienia publicznego na „Usługi szkolenia, zakup
podręczników
do
zajęć
komputerowych
ECDL,
oraz
organizacji
i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów
z informatyki i organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach projektu 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach
2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Zatwierdzam:
……………………….
data i podpis
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WSTĘP
Niniejsza SIWZ zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o
uzyskanie zamówienia publicznego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć
komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla
zawansowanych kursów z informatyki i organizacja wycieczek edukacyjnych w ramach
projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”,
w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie
ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Poz. 907
ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ
stosuje się przepisy ustawy.
I. DEFINICJE I SKRÓTY
WyraŜenia i skróty uŜywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1) zamawiający – Gmina Miasto Chełmno,
2) wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia,
4) Pzp – ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., Poz. 907
ze zm.),
5) konsorcjum – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
II. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chełmno woj.
kujawsko – pomorskie, nr tel.: (056) 677 17 38; e-mail: ti@chelmno.pl
III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest jako OKSiP.041.1.2014.ML
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na
powyŜsze oznaczenie.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Postanowienia ogólne.
Przedmiotem zamówienia jest: „Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć
komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów
zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki i organizacja wycieczek
edukacyjnych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
„Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
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Zakres prac obejmuje:
Część I - Zajęcia edukacyjne: wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 10A do
SIWZ;
Część II - Organizacja wycieczek edukacyjnych: wg zestawienia stanowiącego
załącznik nr 10B do SIWZ;
Wszystkie usługi i dostawy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, normami polskimi lub w przypadku ich braku z normami unijnymi. Dostarczone
materiały winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do
stosowania w obiektach oświaty.
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
Dla I części:
•
•

80.00.00.00-4
22.11.10.00-1

Dla części II
• 63511000-4
Zamawiający informuje Wykonawców, iŜ wszelkie dokumenty związane z prowadzonym
postępowaniem będą zamieszczone na stronie zamawiającego znajdującym się w sieci
Internet pod adresem http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi
V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Dla części I od dnia podpisania umowy do 30.06.2015r.
Dla części II od dnia podpisania umowy do 30.06.2015r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (Uwaga! Warunek ten dotyczy wyłącznie
Wykonawców ubiegających się o Część I –Zajęcia edukacyjne przedmiotowego
zamówienia):
W zakresie doświadczenia Zamawiający wymaga aby wykonawca zrealizował w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, naleŜycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych równieŜ wykonuje usługi polegające na prowadzeniu
następujących zajęć rozwijających i wyrównujących dla uczniów w szkołach publicznych:
Zajęcia rozwijające:
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a. zajęcia z zakresu matematyki, biologii/przyrody oraz j. polskiego - dla co najmniej 3
grup uczniów (30 uczniów) z kaŜdego przedmiotu, w wymiarze łącznym min. po 100h dla
z kaŜdego z tych przedmiotów,
b. zajęcia z zakresu języka angielskiego i/lub języka niemieckiego - dla co najmniej 2
grup uczniów (24 uczniów), w wymiarze min. lOOh/grupę,
c. zajęcia z zakresu technik komputerowych (TIK) dla co najmniej 4 grup uczniów (24
uczniów), w wymiarze min. lOOh/grupę , zakończonych przeprowadzeniem egzaminu
ecdl/ecdl-Start lub równowaŜnego.
Zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego
a. warsztaty psychologiczne, logopedyczne oraz doradztwa zawodowego - dla co najmniej
3 grup (30 uczniów) z kaŜdego rodzaju, w łącznym wymiarze min. po 100h dla z kaŜdego
z tych rodzajów zajęć.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (Uwaga! Warunek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców
ubiegających się o Część I – Zajęcia edukacyjne przedmiotowego zamówienia):
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia zamawiający
wymaga aby wykonawca dysponował lub będzie dysponował osobami posiadającymi
kwalifikacje
do
zajmowania
stanowiska
nauczyciela
w
szkołach
(zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których moŜna zatrudnić nauczycieli nie mających wyŜszego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli), w ilościach wystarczających do sprawnej
realizacji przedmiotu zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (Uwaga! Warunek ten dotyczy Wykonawców
ubiegających się o Część I – Zajęcia edukacyjne oraz Część II - Organizacja
wycieczek edukacyjnych).
W zakresie zdolności finansowej zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niŜszą niŜ 50.000,00 złotych.
W zakresie zdolności finansowej zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niŜszą niŜ 100.000,00 złotych dla I części
zamówienia oraz 10.000 zł dla II części zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wobec których
znajduje zastosowanie którakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp.
Ocena spełnienia wyŜej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie
spełnia w oparciu o złoŜone dokumenty i oświadczenia.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY.
Oferta (oświadczenia oraz dokumenty)
powinny być podpisane przez
umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upowaŜnionego
(upowaŜnionych) do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie
z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. W
przypadku podpisywania oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) przez
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ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania
waŜności złoŜonej oferty winno być dołączone do oferty. Z treści złoŜonej oferty
powinno wynikać wprost, iŜ osoba podpisującą ofertę (dokumenty) jest do tego
prawnie umocowana.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do
oferty naleŜy dołączyć:
a) w formie oryginału oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art. 22 ustawy Pzp–
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie: - wzór dokumentu załącznik nr 5 do SIWZ (Uwaga!
PowyŜszy wykaz dołączają do oferty wyłącznie Wykonawcy ubiegający się
o Część I – Zajęcia edukacyjne przedmiotowego zamówienia);
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - wzór
dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (Uwaga! PowyŜszy wykaz dołączającą
do oferty wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o Część I – Zajęcia edukacyjne
przedmiotowego zamówienia);
d) oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(Uwaga! PowyŜszą informację dołączającą do oferty Wykonawcy ubiegający się
o Część I – Zajęcia edukacyjne przedmiotowego zamówienia oraz Część II
Organizacja wycieczek edukacyjnych);
f) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia (Uwaga! PowyŜszą informację
dołączającą do oferty
Wykonawcy ubiegający się o Część I – Zajęcia
edukacyjne oraz Część II - Organizacja wycieczek edukacyjnych);
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania
do oferty naleŜy dołączyć (Uwaga! PoniŜsze dokumenty winni załączyć do oferty
wszyscy Wykonawcy niezaleŜnie od części o którą się ubiegają);
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- wzór oświadczenia stanowi załącznik
Nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
h)
oświadczenia o nie przynaleŜności do grupy kapitałowej lub listę podmiotów
wchodzących w skład grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi odpowiednio
załącznik nr 8 lub 9 do SIWZ.
3. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie naleŜy załączyć do oferty:
a)
W przypadku, gdy wykonawca wykazuje się spełnieniem warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, polegając na zasobach
innego podmiotu na zasadach wskazanych w treści art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda złoŜenia wraz z
ofertą dokumentów o których mowa w pkt. 2 litera a-g SIWZ (dotyczących podmiotów
trzecich).
b)
W przypadku, gdy wykonawca wykazuje się spełnieniem warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polegając na zasobach
innego podmiotu na zasadach wskazanych w treści art. 26 ust. 2b ustawy,
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów Ŝąda złoŜenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt. 1 litera e i f
(informację z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, opłaconą polisę).
c)
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII pkt. 2
ppkt. b,c,d i f składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
•
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty te powinny
być wystawione nie wczesniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
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•
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wkonania decyzji właściwego
organu (Dokumenty te powinny być wystawione nie wczesniej niŜ 3 miesięce przed
upływem terminu składania ofert),
•
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (Dokumenty te
powinny być wystawione nie wczesniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert),
•
Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy (Dokumenty te powinny być
wystawione nie wczesniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis § 4 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku poz. 231) - stosuje się odpowiednio

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza
porozumiewania się za pośrednictwem faksu.
2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia lub inne informacje drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w
art. 38 ustawy.
4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści
SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w
ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.
Wszelką korespondencję naleŜy przekazywać na niŜej podany adres Zamawiającego:

Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1,

86- 200

Chełmno woj. kujawsko –

pomorskie. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: ti@chelmno.pl
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem sprawy
nadanym dla prowadzonego zamówienia:
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Numer sprawy OKSiP.041.1.2014.ML
Osobami
uprawnionymi
przez
Zamawiającego
do
kontaktowania
z Wykonawcami jest:
• w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Magdalena Ludwikowska.

się

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części I – Zajęcia edukacyjne w wysokości
4.500,00 zł. Dla II części zamówienia nie wymaga się wniesienia wadium.
Wadium wnosi się w jednej lub kilku formach o których mowa w treści art. 45 ust. 6
ustawy Pzp tj.:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego 50 9486 0005 0000 0361 2000 0029 z dopiskiem „Usługi szkolenia,
zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia
egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach
2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Część I.”.
W przypadku wadium wnoszonego w formach innych niŜ gotówka, wymienionych w
art. 45 ust.6 ustawy Pzp, kopię naleŜy wpiąć do oferty, oryginał załączyć osobno w tym
samym opakowaniu co ofertę.
Wadium musi być wniesione nie później niŜ termin (rozumiany jako dzień i godzina)
przewidziany do złoŜenia oferty. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy
zamawiającego decyduje data i godzina wpływu (uznania) wpłaty na rachunku bankowym
zamawiającego.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach liczonych od terminu składania ofert.
Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
Ofertę sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik odpowiednio nr 1A, 1B do
niniejszej specyfikacji.
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1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę (na poszczególną cześć zamówienia).
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone
w języku innym niŜ polski muszą być przetłumaczone na język polski a treść
tłumaczenia potwierdzona przez Wykonawcę.
3. Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i złoŜenia oferty.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz wskazywać i dokładnie określać przedmiot zamówienia.
6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem
ręcznym w sposób czytelny i trwały.
7. Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów
znajdujących się w kopercie, opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje
odrzuceniem oferty.
8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane.
10. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane (parafowane)
przez osobę, osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis lub podpis z pieczątką imienną
złoŜony przez osobę(y) upowaŜnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla
formy
organizacyjnej.
W przypadku,
gdy
wykonawcę
reprezentuje
pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złoŜenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba
lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
13. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŜa
zgody na złoŜenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego
ul. Dworcowa 1 w Chełmnie 86-200 (pokój nr 101) nie później niŜ do dnia
22.04.2014r do godz. 10.30.
Koperta (opakowanie) opisana powinna być nazwą i adresem Wykonawcy oraz
adnotacją:
OFERTA
Numer sprawy OKSiP.041.1.2014.ML
Nie otwierać przed dniem 22.04.2014 roku godz.11.00.
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Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Uwaga! Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp w kaŜdym czasie przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca moŜe zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie oferty jest
skuteczne jeŜeli pisemne oświadczenie Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego przed
terminem,
o którym mowa powyŜej. Zmiana oferty jest skuteczna gdy:
• Przed terminem składania ofert Wykonawca złoŜy ją w formie pisemnej w
zamkniętej kopercie (opakowaniu).
Koperta (opakowanie) musi być opisana nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją:
ZMIANA OFERTY, Numer sprawy OKSiP.041.1.2014.ML
Nie otwierać przed dniem 22.04.2014 roku godz. 11.00.
Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofał ofertę i po dokonaniu poprawek złoŜył
ją ponownie w kancelarii Zamawiającego zgodnie z zapisami rozdziału XI SIWZ.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2014 roku o godzinie 11.00 w siedzibie
Zamawiającego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 (pokój nr 102).
1. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp na jego pisemny
wniosek.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. Podczas otwarcia
Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres (siedzibę) Wykonawców, a takŜe informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach.
3. Po części „jawnej” Zamawiający przystąpi bezpośrednio do części „niejawnej”
posiedzenia komisji przetargowej.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. W cenę ryczałtową brutto realizacji zamówienia Wykonawca winien
wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Pod pojęciem cena naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane prace
prowadzone będą w walucie: złotych polskich (PLN).
4. Wszelkie zapisy związane z ceną (cenami) zawartymi w ofercie winny być podane
do drugiego miejsca po przecinku (np.: 7,45 złotych).
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (za wyjątkiem omyłki pisarskiej,
rachunkowej i innej omyłki).
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.
W

trakcie

wyboru

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

będzie

się

kierował

następującymi kryteriami oceny ofert:

Xn

=

X1, gdzie:

KRYTERIUM
X1

RANGA (%)

Cena oferty

100 %

RAZEM

100 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyŜej kryteria. Oferty
dla części zamówienia będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych
wymagania

przez

kryterialne

wykonawców.
przypisana

Pozostałym

zostanie

Wykonawcom,

mniejsza

spełniającym

(proporcjonalnie

do

oferty

najkorzystniejszej) ilość punktów zgodnie z poniŜszymi wzorami.
1. Cena oferowana części zamówienia - o wadze 100% .
Przy ocenie kryterium „cena oferowana” zostanie wykorzystany wzór:

X1 =
Zamawiający

będzie

cena najnizsza (brutto)dla badanejczesci
× 10 [pkt]
cena oferty badanej(brutto)dla badanejczesci
brał

pod

uwagę

cenę

ryczałtową

brutto

realizacji

poszczególnych części zamówienia oferty złoŜonej przez Wykonawcę.
Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego kryterium oceny jest oferta,
która przedstawia najniŜszą cenę ryczałtową brutto realizacji części przedmiotu umowy.
W trakcie oceny pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie (zgodnie z powyŜszym
wzorem) mniejszą ilość punktów w stosunku do oferty najkorzystniejszej.
Do obliczenia ilości uzyskanych punktów przez daną ofertę (dla danej części
zamówienia) zamawiający wykorzysta poniŜszy wzór:

Xn = X1
Xn – oferta która uzyskała najwyŜszą ilość punktów
Uwaga!
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Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która otrzyma
najwyŜszą ilość punktów (X), stanowiącą ilość punktów uzyskanych wg
kryterium „cena oferowana” dla kolejnych części zamówienia.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Umowa wymaga pod rygorem niewaŜności formy pisemnej zgodnie z art. 139
ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy. Najpóźniej w dniu podpisania jednak przed
formalnym jej podpisaniem.
4. Jako załącznik do umowy wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć następujące
dokumenty:
a)
Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem uprawnień osób
przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w
wysokości 10% wartości złoŜonej oferty (ceny oferty). Zabezpieczenie wnosi się w jednej
lub kilku formach o których mowa w treści art. 148 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) 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.
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa
w treści art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy Pzp.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
stanowią załączniki nr 4 i 4A do niniejszej SIWZ.
XVIII. ZMIANA UMOWY
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ZAMAWIAJĄCY PRZEWDUJE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ
UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO
WYBORU WYKONAWCY:
DOPUSZCZALNE
ZMIANY
WARUNKÓW ZMIAN:

POSTANOWIEŃ

UMOWY

ORAZ

OKREŚLENIE

(Uwaga! PoniŜsze zapisy dotyczą umowy na realizację Części I – Zajęcia
edukacyjne):
Przewiduje się moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
1) powszechnie

obowiązujących

przepisów

prawa w zakresie

mającym

wpływ

na

realizację przedmiotu zamówienia,
2) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy stawki podatku VAT,
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w § 6 ust. 6
projektu

umowy

(tj.

Z

uwagi

na

prawdopodobieństwo

niemoŜliwych do przewidzenia, którym Zmawiający nie
prowadzenia

niniejszego

postępowania,

np.

wystąpienia

moŜe

zapobiec

okoliczności
w

trakcie

klęski Ŝywiołowe, znacząca absencja

chorobowa dzieci, itp., zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu realizacji przedmiotu
zamówienia polegającej na zmniejszeniu ilości grup lub ilości godzin zajęć, przy
zachowaniu ryczałtowych cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną określonych przez
Wykonawcę w złoŜonej ofercie) oraz § 6 ust. 7 projektu umowy (tj. W przypadku
zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 6, Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne roszczenie
w stosunku do Zamawiającego, w tym Ŝądanie realizacji umowy do wysokości 100 %
wartości ceny wybranej oferty),
5) zmniejszenia

lub

zmiany

zakresu

przedmiotu

zamówienia

spowodowanego

nieoczekiwaną zmianą potrzeb w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym
ewentualną zmianą wynagrodzenia.
6) innych warunków umowy jeŜeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające
na nie wpływ, przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
7) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyŜszej".
(Uwaga! PoniŜsze zapisy dotyczą umowy na realizację Części II - Organizacja
wycieczek edukacyjnych):
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Przewiduje się moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
1) powszechnie

obowiązujących

przepisów

prawa w zakresie

mającym

wpływ

na

realizację przedmiotu zamówienia,
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy stawki podatku VAT,
3)

zmniejszenia

lub

zmiany

zakresu

przedmiotu

zamówienia

spowodowanego

nieoczekiwaną zmianą potrzeb w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym
ewentualną zmianą wynagrodzenia,
4) innych warunków umowy jeŜeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające
na nie wpływ, przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
5) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyŜszej".

Wystąpienie

którejkolwiek

z

wymienionych

powyŜej

okoliczności

nie

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich
zmian, ani nie moŜe stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IXX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu
odwołanie przysługuje wyłącznie w zakresie o którym mowa w treści art. 180 ust. 2
pkt. 1-4 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za
pomocą
waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu. Kopię odwołania przekazuje się zamawiającemu w terminie
przewidzianym na wniesienie odwołania.
XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Informacje dotyczące ofert
częściowych:
Część I - Zajęcia edukacyjne: wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 10A do
SIWZ;
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Część II - Organizacja wycieczek edukacyjnych: wg zestawienia stanowiącego
załącznik nr 10B do SIWZ.

XXI.MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWEJ.
Zamawiający informuje, iŜ niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia
umowy ramowej.
XXII.INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH
ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XXIII.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE,
JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty przewidującej odmienny niŜ
określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
XXIV.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Zamawiający dopuszcza moŜliwości porozumiewania się za pomocą
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: ti@chelmno.pl

poczty

XXV.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEśELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.
Zamawiający informuje, iŜ wszelkie rozliczenia będą
obowiązującej na terenie Polski, czyli w złotych i groszach.

prowadzone

w

walucie

XXVI.INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem „aukcji
elektronicznej”, o której mowa w art. 91a ustawy Pzp.

XXVII.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEśELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4
USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Pzp.
XXIX.INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. O wynikach postępowania zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po
jego zakończeniu.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
4. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
14.00.
5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być
„parafowane” przez osobę podpisującą ofertę.
6. W wypadku załączenia kserokopii dokumentów (oświadczeń itd.) winny one być
opatrzone napisem „za zgodność z oryginałem” i parafowane przez osobę
podpisująca ofertę.
7. Zamawiający informuje, Ŝe kaŜdemu Wykonawcy przysługuje prawo do
otrzymania wersji pisemnej dokumentacji na jego wniosek na warunkach
określonych w art. 42 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) nie będą udostępniane
innym uczestnikom postępowania, jeŜeli Wykonawca zastrzegł w ofercie tajemnicę
tych informacji i oświadczył, Ŝe nie mogą one być udostępnione. Zgodnie z art. 8
ust.3 ustawy Pzp Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 tj.:
a)
nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy;
b)
informacji dotyczącej ceny oferty;
c)
informacji dotyczącej terminu wykonania Zamówienia;
d)
okresu gwarancji oraz warunków płatności.
9. Zamawiający przewiduje uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nie przyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, które
miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.
XXX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE
W

przypadku

realizacji

zamówienia

w

ramach

podwykonawstwa

Wykonawca

zobowiązany jest do określenia w złoŜonej ofercie tych części zamówienia, które będą
realizowane przez podwykonawców.
XXXI. ZALICZKA
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizacji robót.
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XXXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowią
następujące dokumenty (załączniki):
Załącznik nr 1A:
Załącznik nr 1B:
Załącznik nr 2:
Załącznik nr 3:
Załącznik nr 4:
Załącznik nr 4A:
Załącznik nr 5:
Załącznik nr 6:
Załącznik nr 7:
Załącznik nr 8:
Załącznik nr 9:
Załącznik nr 10A:
Załącznik nr 10B

Formularz ofertowy (wzór) dot. Część I - Zajęcia edukacyjne;
Formularz ofertowy (wzór) dot. Część II - Organizacja wycieczek
edukacyjnych;
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(wzór);
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór);
NajwaŜniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy
(projekt umowy) dla części I;
NajwaŜniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy
(projekt umowy) dla części II;
Wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat
usług;
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynaleŜności do grupy
kapitałowej;
Oświadczenie o przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej;
Opis przedmiotu zamówienia Część I - Zajęcia edukacyjne;
Opis przedmiotu zamówienia Część II - Organizacja wycieczek
edukacyjnych.
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Znak Sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 1A
…........................ dnia …..........................

OFERTA
(wzór)

DOTYCZY: CZĘŚĆ I – Zajęcia edukacyjne
Nazwa firmy
..............................................................................................................
Adres firmy
...............................................................................................................
Powiat ..................................................
województwo ................................................
Numer NIP ........................., Numer REGON ........................,
PESEL ..........................
Numer telefonu ................................. Numer fax.
.......................................................
Poczta elektroniczna
..................................................................................................
Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i
przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki w
ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą
przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
oświadczamy, Ŝe:
Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej Ŝadnych zastrzeŜeń.
Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej
załącznik do SIWZ).
Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na
warunkach nie gorszych dla zamawiającego niŜ wskazane w tej umowie.
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu
składania ofert.
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W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość moŜliwości
składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.
Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zamówienia w terminie do 30 czerwca 2015r. od dnia podpisania umowy.
Następującą część zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom *
..............................................................................................................
lub
powierzone zadanie wykonamy samodzielnie tj. bez udziału podwykonawców*
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową brutto ………………………
złotych (słownie ............................................... złotych).
W cenie uwzględniono podatek VAT wg. stawki ......%, zgodnie z poniŜszym wyliczeniem
i przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych poniŜej:
Cena
Ilość
jednostko
Przedmiot zamówienia
godzin
wa brutto
(zł/h)
1
2
3
Zajęcia rozwijające i wyrównujące
Informatyka zakończona
egzaminem
wewnętrznym 2 grupy po 55h/gr. (68
h/2014 i 42 h / 2015)- Gimnazjum nr 2
Zajęcia rozwijające „Klub Muzyczny” 2
grupy po 28 h/gr. (26 h/2014 i
30h/2015)- Gimnazjum nr 2
Zajęcia rozwijające „Koło teatralne” 2
grupy po 28 h/gr. (26 h/2014 i
30h/2015)- Gimnazjum nr 2
Zajęcia rozwijające „Koło historyczne”
2
grupy po 28 h/gr. (26 h/2014 i
30h/2015)- Gimnazjum nr 2
Zajęcia
rozwijające
„Klub
języka
niemieckiego” 2 grupy po 28 h/gr. (26
h/2014 i 30h/2015) –Gimnazjum nr 2
Zajęcia rozwijające „Liga zadaniowa” 2
grupy po 28 h/gr. (26 h/2014 i
30h/2015)- Gimnazjum 2
Zajęcia
rozwijające
„Koło
matematyczne” 2 grupy po 28 h/gr.
(26 h/2014 i 30h/2015)- Gimnazjum nr
2
Zajęcia rozwijające „Koło chemiczne” 2
grupy po 28 h/gr. (26 h/2014 i
30h/2015)- Gimnazjum nr 2
Zajęcia
komputerowe
z
przygotowaniem do egzaminu ECDL
2grupy po 90h/gr ( 100h/2014 i
80h 2015) Gimnazjum nr 1
Zajęcia rozwijające z j. angielskiego - 2
grupy po 56 h/gr. (56 h/2014 i
56h/2015) Gimnazjum nr 1
Zajęcia rozwijające z biologii 2 grupy
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Cena ryczałtowa
brutto (z naleŜnym
podatkiem VAT
(kol. 2 x kol.3 ) [zł]
4

po 46 h/gr. (52 h/2014 i 40h/2015) –
Gimnazjum nr 1
Zajęcia przygotowujące z matematyki
do egzaminu gimnazjalnego - 4 grupy
w tym 2 grupy po 35h/gr. 2 grupy po
34 h/gr (78 h/2014 i 60h/2015)Gimnazjum nr 2
Zajęcia wyrównujące z matematyki
– 8 grup po 23 h/gr. (92 h/2014 i
92h/2015) – Gimnazjum nr 1 -6
grup, Gimnazjum nr 2 – 2 grupy
Zajęcia
wyrównujące
z
j.
angielskiego – 4 grupy po 23 h/gr.
(46
h/2014
i
46h/2015),
Gimnazjum nr
1- 2 grupy,
Gimnazjum nr 2- 2 grupy
Zajęcia wyrównujące z j. polskiego
– 11
grup po 25 h/gr. (176
h/2014 i 99h/2015), Gimnazjum nr
1-9 grup, Gimnazjum nr 2- 2 grupy
Zajęcia wyrównujące z chemii – 2
grupy w tym 1 grupa 33h/gr. i 1 grupy
po 32 h/gr (39 h/2014 i 26h/2015)
Gimnazjum nr 1
Zajęcia wyrównujące z historii – 4
grupy po 28 h/gr. (52 h/2014 i
60/2015), Gimnazjum nr
1 i
Gimnazjum nr 2
Zajęcia wyrównujące geografii – 2
grupy
po 28 h/gr. (26/2014 i
30/2015) Gimnazjum nr 2
Realizacja ścieŜek edukacyjnych
Zajęcia „Młody kulturoznawcza – 2
grupy
po 42 h/gr. (39 h/2014 i
45/2015),Gimnazjum nr 1
Zajęcia „ToŜsamość regionalna
– 2
grupy
po 26 h/gr. (26 h/2014 i
26/2015), Gimnazjum nr 1
Edukacja ekologiczna– 2 grupy po 21
h/gr.
(26
h/2014
i
16/2015),
Gimnazjum nr 1
Zajęcia w ramach przedsiębiorczości4 grupy w tym 2 grupy po 10h/gr. 2
grupy po 11 h/gr (26 h/2014 i
16h/2015) Gimnazjum nr
1 i
Gimnazjum nr 2
Koło Młodych redaktorów 2 grupy po
28 h/gr. (26 h/2014 i 30/2015),
Gimnazjum nr 2
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Doradztwo zawodowe i edukacyjne - 16
grup
po 10 h/gr. (80 h/2014 i
80/2015),
Gimnazjum nr
1 i
Gimnazjum nr 2
Zadania przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zajęcia dla uczniów z dysleksją -2
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grupy
po 27 h/gr. (39 h/2014 i
15/2015),Gimnazjum nr 2
Zajęcia kompensacyjno- korekcyjne 2
grupy po 28 h/gr. (26 h/2014 i
30/2015) Gimnazjum nr 2
Socjoterapia przez sztukę - 2 grupy po
28 h/gr. (36 h/2014 i 20/2015)
Gimnazjum nr 2
Organizacja i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych
dla zajęć z informatyki – egzamin
ECDL dla 16 uczestników zajęć dla
Gimnazjum nr 1: dla
8 uczestników egzamin w 2014r., dla
8 – uczestników egzamin w 2015r.
RAZEM:

Cena ryczałtowa brutto (z naleŜnym
podatkiem VAT [zł]
1
2
Zakup i dostawa podręczników dla potrzeb prowadzenia zajęć
dla zajęć z informatyki ECDL – 16 szt.
podręczników dla Gimnazjum nr 1
RAZEM:
Przedmiot zamówienia

Akceptujemy termin płatności 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

Załącznikami do oferty są:
1 …………………………

..........................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upowaŜnionego
przedstawiciela wykonawcy)

● - PESEL dotyczy Wykonawców prowadzących działalność jednoosobowo.
* - niepotrzebne skreślić
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Znak Sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 1B
…........................ dnia …..........................

OFERTA
(wzór)

DOTYCZY: CZĘŚĆ II – Organizacja wycieczek edukacyjnych
Nazwa firmy
..............................................................................................................
Adres firmy
...............................................................................................................
Powiat ..................................................
województwo ................................................
Numer NIP ........................., Numer REGON ........................,
PESEL ..........................
Numer telefonu ................................. Numer fax.
.......................................................
Poczta elektroniczna
..................................................................................................
Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i
przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki w
ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą
przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
oświadczamy, Ŝe:
Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej Ŝadnych zastrzeŜeń.
Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej
załącznik do SIWZ).
Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na
warunkach nie gorszych dla zamawiającego niŜ wskazane w tej umowie.
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu
składania ofert.
W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość moŜliwości
składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.
Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
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Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zamówienia w terminie do 30 czerwca 2015r. od dnia podpisania umowy.
Następującą część zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom *
..............................................................................................................
lub
powierzone zadanie wykonamy samodzielnie tj. bez udziału podwykonawców*
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową brutto ………………………
złotych (słownie ............................................... złotych).
W cenie uwzględniono podatek VAT wg. stawki ......%, zgodnie z poniŜszym wyliczeniem
i przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych poniŜej:
W ramach zajęć Wykonawca zobowiązany
następujących wycieczek edukacyjnych:

Lp.

Miejsce
wyjazdu

1.

Chełmno (Gim- 1
i Gim-2) - Toruń
(teatr)
Chełmno (Gim1) - Toruń
(muzeum)
Chełmno (Gim2) – Bydgoszcz
(filharmonia)
Chełmno (Gim2) – Golub
Dobrzyń
Chełmno (Gim2) - Biskupin
Chełmno (Gim1) -Chrystkowo
Chełmno (Gim1) - Barbarka

3.

4.

5.

6.
7.
8.

będzie

do

Termin wyjazdu

zorganizowania

Ilość
osób
(podczas
jednego
przejazdu)

Ilość
wyjazdó
w

26

4

16

2

26

3

maj 2014r.,
listopad 2014 r.
marzec 2015 r.

6 godz.

16

3

maj 2014r.
wrzesień 2014r.
maj 2015 r.

7 godz.

2x październik
2014 r.
2x marzec 2015r.
wrzesień 2014r.
maj 2015 r.

Czas
trwania
jednego
wyjazdu

Cena
brutto

6 godz.

6 godz.
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2

wrzesień 2014r.
maj 2015 r.

16

2

czerwiec 2014r.
czerwiec 2015r.

3 godz.

16

2

maj 2014r.
maj 2015r.

6 godz.

8 godz.

RAZEM
Akceptujemy termin płatności 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

Załącznikami do oferty są:
1 …………………………
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..........................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upowaŜnionego
przedstawiciela wykonawcy)

● - PESEL dotyczy Wykonawców prowadzących działalność jednoosobowo.
* - niepotrzebne skreślić
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Znak sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 2

................................
(miejscowość, data)
……………….........……….................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do
zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”.

Oświadczam, Ŝe
a mianowicie:

•
•
•
•

spełniamy

warunki

uczestnictwa

w

postępowaniu,

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadamy wiedzę i doświadczenie;
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..……….....................…..………………………………..
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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Znak sprawy OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 3

................................
(miejscowość, data)
……………….........……….................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
zgodnie z art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i
przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla zawansowanych kursów z informatyki w
ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą
przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 709 z późn. zm.)

..……….....................…..………………………………..
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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Znak sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 4
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do
zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”.

NajwaŜniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy
(projekt umowy)

DOTYCZY: CZĘŚĆ I – Zajęcia edukacyjne
UMOWA NR …/Cześć I/2014
zawarta w dniu ................ w ............... , pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmno, z siedzibą w Chełmnie 86-200, ul. Dworcowa 1,
reprezentowaną przez:
mgr Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza Chełmna
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Chełmna - mgr Danuty
Brzezińskiej
NIP………………., Regon: ………………….
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub STRONĄ
a
podmiotem: ..................................... , z siedzibą: .............................................. ,
NIP ............., REGON ............. ,
reprezentowanym przez: ....................... - ..................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ.
Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetargu
nieograniczonego o następującej treści:
§1
[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie: Usługi szkolenia, zakup podręczników do zajęć
komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych dla
zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki” (Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych), na terenie gminy Miasta Chełmna.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyŜszą starannością
zgodnie ze złoŜoną ofertą, SIWZ oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi
i przepisami.
§2
[Terminy realizacji przedmiotu umowy]
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w terminie od dnia
podpisania umowy do 30.06.2015 r.
§3
[Wykonywanie robót przez Podwykonawców]
1. KaŜdorazowe zlecenie wykonania usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcy
uzaleŜnione jest od
uprzedniej
pisemnej
zgody Zamawiającego
na
zawarcie
umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.
2. Zakazuje się dalszego zlecania przez Podwykonawcę wykonania usług objętych zakresem
niniejszej umowy innemu Podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich
Podwykonawców o tym, Ŝe uregulował on wobec nich naleŜności z tytułu realizacji zleconych
usług objętych niniejszą umową i w związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia, Ŝe usługi wykonywane są przez Podwykonawcę
(Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
oświadczenia od tego Podwykonawcy (Podwykonawców) o treści określonej w § 3
ust. 3 lub odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
§4
[Obowiązki Stron umowy]
1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji postanowień
niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy w szczególności:
1) koordynacja i kontrola jakości świadczonych przez Wykonawcę usług,
2) terminowa zapłata wynagrodzenia.
3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności:
1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia oraz złoŜoną ofertą.
2) Dysponowanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia w zakresie określonym w załączniku 10A do SIWZ.
3) Skierowanie do realizacji zajęć osób wymienionych w złoŜonej ofercie, a w przypadku
konieczności zmiany - uzyskania akceptacji Zamawiającego.
4) Prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: listy obecności, dzienniki,
miesięczne karty czasu pracy i inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji
projektu, jak równieŜ opracowanie planu i programu zajęć rozwijających, a takŜe
sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć.
5) Przestrzeganie prawidłowej promocji projektu poprzez wywieszanie banerów,
posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z organem
prowadzącym daną placówkę szkolną, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie
wytycznymi.
6) Odpracowanie w innym, uzgodnionym terminie zajęć nie odbytych z powodu
usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy.
3. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników
projektu, a Wykonawca upowaŜniony jest do wydawania i odwoływania imiennych
upowaŜnień osobom zatrudnionym na potrzeby realizacji zajęć. Zobowiązuje się
firmę realizującą przedmiot zamówienia do prowadzenia ewidencji upowaŜnień i po
kaŜdorazowej zmianie przekazywanie jej Zamawiającemu.
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§5
[Osoby upowaŜnione do wykonywania postanowień umowy]
1. Osobą upowaŜnioną do dokonywania bieŜących uzgodnień dotyczących realizacji
przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Magdalena Ludwikowska lub
zastępująca ją osoba.
2. Przedstawiciel Zamawiającego, o który mowa w ust. 1 ma prawo w szczególności do:
1) kontroli jakości świadczonych usług,
2) Ŝądania od Wykonawcy przedłoŜenia raportów z realizacji usług, a takŜe wszelkich
informacji związanych z realizacją umowy.
3. Dokumentacja z przebiegu kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 będzie przekazywana
przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4. Wykonawca moŜe uczestniczyć
w czynnościach kontrolnych na swój wniosek i na własny koszt.
4. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz,
koordynującym realizację przedmiotu umowy jest ................
§6
[Wynagrodzenie]
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, określone przez
Wykonawcę w złoŜonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT: …….. zł (słownie: złotych
... gr). Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki: .... %.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 6 ust. 1 wyliczone zostało na podstawie sumy
iloczynów godzin lekcyjnych danego rodzaju oraz odpowiadających im jednostkowych cen
ryczałtowych określonych przez Wykonawcę w złoŜonej ofercie.
3. Wynagrodzenie
określone
w
§6
stanowi
wartość
zobowiązania
Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie
określone zakresem rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie.
4. Wynagrodzenie określone w § 6 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1
ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
6. Z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności niemoŜliwych do
przewidzenia, którym Zmawiający nie
moŜe zapobiec w trakcie
prowadzenia
niniejszego
postępowania,
np.
klęski Ŝywiołowe, znacząca absencja chorobowa
dzieci, itp., zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamówienia
polegającej na zmniejszeniu ilości grup lub ilości godzin zajęć, przy zachowaniu
ryczałtowych cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną określonych przez Wykonawcę
w złoŜonej ofercie.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 6, Wykonawcy nie przysługuje
Ŝadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym Ŝądanie realizacji umowy do
wysokości 100 % wartości ceny wybranej oferty.
8. W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiający zmieni całkowitą kwotę wynagrodzenia
określoną w § 6 ust. 1 o wartość usług niewykonanych. Podstawą wyceny usług
niewykonanych będzie ryczałtowa cena jednostkowa określona w § 6 ust. 2.

§7
[Zasady rozliczeń i płatności za wykonanie przedmiotu umowy]
1. Wykonawca wystawia zewnętrzny dowód księgowy do 10-go dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni i niezwłocznie składa ją w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentami
określonymi w § 3 ust 3.
2. Zapłata zewnętrznego dowodu księgowego regulowana jest przelewem w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania wraz z wymaganymi dokumentami, po jej zaakceptowaniu
przez Koordynatora stwierdzającego, Ŝe Wykonawca zrealizował zakres prac zgodnie
z umową.
3. Termin zapłaty uwaŜa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego
zostanie obciąŜony w terminie określonym w ust. 2.
4. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca nie moŜe Ŝądać zapłaty odsetek
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ustawowych za kaŜdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i
kar umownych.
§8
[Odstąpienie od umowy]
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia
naleŜnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,
2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go
z rejestru,
3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy,
4) gdy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w szczególności:
a) gdy Wykonawca nie przystąpił w przez okres 3 dni roboczych (przez dni robocze
rozumie się dni od poniedziałku do piątku) do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał
jego realizację i nie realizuje go bez uzasadnionej przyczyny, przez okres co najmniej 3
dni roboczych, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienaleŜycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne.
§9
[Kary umowne]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w udokumentowanym przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania,
zaniechania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
niezaleŜnie od stopnia i rodzaju naruszenia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kaŜde naruszenie,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
ceny brutto niezrealizowanej części umowy, lecz nie więcej niŜ 5 % ceny brutto określonej
w § 6 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto niezrealizowanej części
umowy, lecz nie więcej niŜ 5 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, z wyjątkiem
okoliczności określonych w § 8 ust. 1, w których kara umowna nie przysługuje.
3. Strony
zastrzegają
sobie
prawo
do
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej
szkody.
§ 10
[Hierarchia waŜności dokumentów]
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych
w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy,
będzie obowiązywać następująca kolejność waŜności niŜej wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Oferta Wykonawcy.
§ 11
[Forma zmian i uzupełnień umowy]
1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,
w opisanym niŜej zakresie:
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1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
2) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy stawki podatku VAT,
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w § 6 ust. 7,
5) zmniejszenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego
nieoczekiwaną zmianą potrzeb w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym
ewentualną zmianą wynagrodzenia.
6) innych warunków umowy jeŜeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające
na nie wpływ, przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
7) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyŜszej".
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewaŜna.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem niewaŜności.
§ 12
[Sposób doręczania pism]
1. Strony oświadczają, Ŝe wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą
jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyŜszym fakcie. Brak
informacji o dokonanej zmianie upowaŜnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, Ŝe
wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty
wysłania. Skutek doręczenia będzie miał równieŜ zwrot wysłanej poleconej przesyłki
pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie", „Adresat wyprowadził się"
itp.
§ 13
[Cesja praw i obowiązków]
Wykonawca nie moŜe skutecznie dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
§14
[Klauzula Salwatoryjna]
1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za waŜne i wiąŜące. JeŜeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaŜe się lub stanie się niewaŜne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wpływu na waŜność pozostałych postanowień Umowy chyba, Ŝe bez tych
postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest moŜliwa zmiana lub uzupełnienie
Umowy w sposób określony w ust. 2.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaŜe się lub stanie niewaŜne albo
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy
w sposób oddający moŜliwie najwierniejszy zamiar Stron wyraŜony w postanowieniu,
które uznane zostało za niewaŜne albo niewykonalne.
§15
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy
sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013
r. poz. 907) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr16, poz.93, z
późn. zm.).
3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.
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§16
[Ilość egzemplarzy umowy]
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

trzy

WYKONAWCA:
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dla

Znak sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 4A
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do
zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
dla zawansowanych kursów z informatyki, organizacja wycieczek edukacyjnych i dostawa
pomocy dydaktycznych w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
„Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki”.

NajwaŜniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy
(projekt umowy)

DOTYCZY: CZĘŚĆ II – Organizacja wycieczek edukacyjnych
UMOWA NR …/Część II/2014
zawarta w dniu ................ w ............... , pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmno, z siedzibą w Chełmnie 86-200, ul. Dworcowa 1,
reprezentowaną przez:
mgr Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza Chełmna
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Chełmna - mgr Danuty
Brzezińskiej
NIP………………., Regon: ………………….
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub STRONĄ
a
podmiotem: ..................................... , z siedzibą: .............................................. ,
NIP ............., REGON ............. ,
reprezentowanym przez: ....................... - ..................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ.
Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetargu
nieograniczonego o następującej treści:
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§1
[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie: Usługi - organizacja wycieczek edukacyjnych w
zakresie zabezpieczenie transportu w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki” (Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych), na terenie gminy Miasta Chełmna.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyŜszą starannością
zgodnie ze złoŜoną ofertą, SIWZ oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi
i przepisami.
§2
[Terminy realizacji przedmiotu umowy]
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w terminie od dnia
podpisania umowy do 30.06.2015 r.
§3
[Wykonywanie robót przez Podwykonawców]
1. KaŜdorazowe zlecenie wykonania usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcy
uzaleŜnione jest od
uprzedniej
pisemnej
zgody Zamawiającego
na
zawarcie
umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.
2. Zakazuje się dalszego zlecania przez Podwykonawcę wykonania usług objętych zakresem
niniejszej umowy innemu Podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich
Podwykonawców o tym, Ŝe uregulował on wobec nich naleŜności z tytułu realizacji zleconych
usług objętych niniejszą umową i w związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia, Ŝe usługi wykonywane są przez Podwykonawcę
(Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
oświadczenia od tego Podwykonawcy (Podwykonawców) o treści określonej w § 3
ust. 3 lub odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
§4
[Obowiązki Stron umowy]
1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji postanowień
niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy w szczególności:
1) koordynacja i kontrola jakości świadczonych przez Wykonawcę usług,
2) terminowa zapłata wynagrodzenia.
3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności:
1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia oraz złoŜoną ofertą.
2) Dysponowanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia taborem
transportowym umoŜliwiającym wykonanie zamówienia.
§5
[Osoby upowaŜnione do wykonywania postanowień umowy]
1. Osobą upowaŜnioną do dokonywania bieŜących uzgodnień dotyczących realizacji
przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Magdalena Ludwikowska lub
zastępująca ją osoba.
2. Przedstawiciel Zamawiającego, o który mowa w ust. 1 ma prawo w szczególności do:
1) kontroli jakości świadczonych usług,
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2) Ŝądania od Wykonawcy przedłoŜenia raportów z realizacji usług, a takŜe wszelkich
informacji związanych z realizacją umowy.
3. Dokumentacja z przebiegu kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 będzie przekazywana
przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4. Wykonawca moŜe uczestniczyć
w czynnościach kontrolnych na swój wniosek i na własny koszt.
4. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz,
koordynującym realizację przedmiotu umowy jest ................
§6
[Wynagrodzenie]
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określone przez
Wykonawcę w złoŜonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT: …….. zł (słownie: złotych
... gr). Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki: .... %.
2. Wynagrodzenie
określone
w
§6
stanowi
wartość
zobowiązania
Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie
określone zakresem rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie określone w § 6 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1
ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
§7
[Zasady rozliczeń i płatności za wykonanie przedmiotu umowy]
1. Wykonawca wystawia zewnętrzny dowód księgowy po wykonaniu usługi do 10-go dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni i niezwłocznie składa ją w siedzibie Zamawiającego wraz z
dokumentami określonymi w § 3 ust 3.
2. Zapłata zewnętrznego dowodu księgowego regulowana jest przelewem w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania wraz z wymaganymi dokumentami, po jej zaakceptowaniu
przez Koordynatora stwierdzającego, Ŝe Wykonawca zrealizował zakres prac zgodnie z
umową.
3. Termin zapłaty uwaŜa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego
zostanie obciąŜony w terminie określonym w ust. 2.
4. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca nie moŜe Ŝądać zapłaty odsetek
ustawowych za kaŜdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i
kar umownych.
§8
[Odstąpienie od umowy]
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia
naleŜnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,
2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go
z rejestru,
3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy,
4) gdy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w szczególności:
a) gdy Wykonawca nie przystąpił w przez okres 3 dni roboczych (przez dni robocze
rozumie się dni od poniedziałku do piątku) do realizacji przedmiotu umowy lub
przerwał jego realizację i nie realizuje go bez uzasadnionej przyczyny, przez okres co
najmniej 3 dni roboczych, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienaleŜycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne.
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§9
[Kary umowne]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w
udokumentowanym
przypadku
stwierdzenia
przez
Zamawiającego
niewykonania, zaniechania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę, niezaleŜnie od stopnia i rodzaju naruszenia, w wysokości
0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kaŜde
naruszenie,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, lecz nie więcej niŜ 5 % ceny
brutto określonej w § 6 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto niezrealizowanej części
umowy, lecz nie więcej niŜ 5 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, z wyjątkiem
okoliczności określonych w § 8 ust. 1, w których kara umowna nie przysługuje.
3. Strony
zastrzegają
sobie
prawo
do
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej
szkody.
§ 10
[Hierarchia waŜności dokumentów]
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych
w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy,
będzie obowiązywać następująca kolejność waŜności niŜej wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Oferta Wykonawcy.
§ 11
[Forma zmian i uzupełnień umowy]
1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,
w opisanym niŜej zakresie:
1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy stawki podatku VAT,
3) zmniejszenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego
nieoczekiwaną zmianą potrzeb w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym
ewentualną zmianą wynagrodzenia,
4) innych warunków umowy jeŜeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające
na nie wpływ, przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
5) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyŜszej".
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewaŜna.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 12
[Sposób doręczania pism]
1. Strony oświadczają, Ŝe wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą
jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyŜszym fakcie. Brak
informacji o dokonanej zmianie upowaŜnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, Ŝe
wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty
wysłania. Skutek doręczenia będzie miał równieŜ zwrot wysłanej poleconej przesyłki
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pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie", „Adresat wyprowadził się"
itp.
§ 13
[Cesja praw i obowiązków]
Wykonawca nie moŜe skutecznie dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
§14
[Klauzula Salwatoryjna]
1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za waŜne i wiąŜące. JeŜeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaŜe się lub stanie się niewaŜne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wpływu na waŜność pozostałych postanowień Umowy chyba, Ŝe bez tych
postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest moŜliwa zmiana lub uzupełnienie
Umowy w sposób określony w ust. 2.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaŜe się lub stanie niewaŜne albo
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy
w sposób oddający moŜliwie najwierniejszy zamiar Stron wyraŜony w postanowieniu,
które uznane zostało za niewaŜne albo niewykonalne.
§15
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy
sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr16, poz.93,
z późn. zm.).
3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.

§16
[Ilość egzemplarzy umowy]
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Znak sprawy OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 5

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do
zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”.

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT USŁUG

Poz.

Wartość
zamówienia

Przedmiot zamówienia

Data wykonania
zamówienia

Podmioty, na rzecz
których usługi zostały
wykonane

1.

2.
(powtórzyć tabelę w razie konieczności)

Do wykazu załączamy dowody, Ŝe ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie.
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej/podpisy
osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)
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Znak sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 6

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do
zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Poz.

Nazwisko i imię

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie i
wykształcenie
(niezbędne do
wykonania
zamówienia)

Zakres wykonywanych przez nie
czynności

Podstawa
dysponowania

1.
2.

(powtórzyć tabelę w razie konieczności)

.........................................................................
(podpis osoby uprawnionej/podpisy osób
uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)
oraz załączą pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (jeŜeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby,
którymi będzie dysponował).
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Znak sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 7

OŚWIADCZENIE
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do
zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”.

Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.

.........................................................................
(podpis osoby uprawnionej/podpisy osób
uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)
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Znak sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 8
................................
(miejscowość, data)
……………….........……….................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku przynaleŜności do grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do
zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”.

oświadczam/y,

iŜ

na

dzień

składania

ofert,

brak

jest

podstaw

do

wykluczenia

składającego/ych ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyŜ nie
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 709 ze zm.),
tj.

firma

Wykonawcy

nie

przynaleŜy

do

Ŝadnej

grupy

kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

................................................................................
(imię i nazwisko oraz czytelny podpis lub imienna pieczęć i
podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Znak sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
ZAŁĄCZNIK NR 9
................................
(miejscowość, data)
……………….........……….................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
(lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej)
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługi szkolenia, zakup podręczników do
zajęć komputerowych ECDL, oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
dla zawansowanych kursów z informatyki w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”.
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 709 ze zm.), przedstawiam listę podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
Jednocześnie oświadczam/y, iŜ na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia
składającego/ych ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Lp.

Nazwa
grupy
kapitałowej

Lista podmiotów wchodzących w skład grupy
kapitałowej
Nazwa członka grupy
kapitałowej

Adres/dane
kontaktowe
członka grupy
kapitałowej

Rodzaj powiązań
istniejących pomiędzy
przedsiębiorcami
(członkami grupy
kapitałowej)

1……………………………..

1……………………………..

1…………………………

2……………………………..

2……………………………..

2…………………………

3……………………………..

3……………………………..

3…………………………

................................................................................
(imię i nazwisko oraz czytelny podpis lub imienna pieczęć i
podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)
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