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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie 

ul. Warszawska 88, 21–400 Łuków 

tel./faks 25 798 6634 

 
Postępowanie prowadzone jest przez Powiat Łukowski z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 

17, 21-400 Łuków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa do 

przygotowania, przeprowadzenia postępowania oraz podpisania umowy ws. udzielenia 

zamówienia publicznego. Użyte w dalszej części SIWZ w różnych odmianach wyrażenie 

„Zamawiający” należy rozumieć jako Pełnomocnika Zamawiającego (Powiat Łukowski).  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej w dalszej części PZP. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2010 r. 

Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

- Biuletyn Zamówień Publicznych,  

- Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie  

http://splukow.bip4.e-zeto.eu/ (w zakładce: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro), 

- strona internetowa Zamawiającego (http://www.zs2.lukow.pl/)  

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na: 

- przygotowaniu sprawdzeniu i opracowaniu wyników 4 różnych części językowych z jęz. 

angielskiego będących elementem egzaminu praktycznego na próbnych egzaminach 

zawodowych dla zawodów: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej; 

w Zespole Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie, w ramach projektu pn.: 

„Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego”. Projekt 

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wyższa jakość i atrakcyjność oferty 

edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie (Technikum i ZSZ) poprzez wdrożenie  

2 programów rozwojowych, poprawiających skuteczność edukacji zawodowej oraz 

podnoszących prestiż ZS2 w regionie. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju 

Lubelszczyzny, Partnerem – Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie. Projekt 

będzie realizowany w Zespole Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie, ul. 

Warszawska 88, 21-400 Łuków 

Nr ewidencyjny projektu: POKL.09.02.00-06-046/12. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

http://splukow.bip4.e-zeto.eu/
http://www.zs2.lukow.pl/
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a) przygotowanie, sprawdzenie i opracowanie wyników 4 różnych części językowych z jęz. 

angielskiego będących elementem egzaminu praktycznego na próbnych egzaminach 

zawodowych dla zawodów: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Przedmiotowa 

część zamówienia obejmuje: 

 przygotowanie 3 różnych autorskich (nigdzie wcześniej niepublikowanych) części językowych 

z jęz. angielskiego wraz z dokumentacją będących elementem próbnych praktycznych 

egzaminów zawodowych dla zawodu technik hotelarstwa w następujących terminach: III 

2013 r., II 2014 r., II 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania  opracowania 

dwóch wersji egzaminów. 

 przygotowanie autorskiej (nigdzie wcześniej niepublikowanej) części językowej z jęz. 

angielskiego wraz z dokumentacją będącej elementem próbnego praktycznego egzaminu 

zawodowego dla zawodu technik obsługi turystycznej w terminie III 2013 r. 

 sprawdzenie łącznie 87 zadań z dokumentacją oraz dostarczenie wyników nie później niż 3 

tygodnie po przeprowadzeniu egzaminów, 

 opracowanie wyników egzaminów oraz przeprowadzenie pisemnej analizy ze wskazaniem 

obszarów dobrze i słabo opanowanych, 

 współpracę z osobą przygotowującą zadanie do części praktycznej próbnego egzaminu 

zawodowego w zakresie opracowania części zawodowej, 

 przekazanie przygotowanych egzaminów do dyspozycji Zamawiającego, w celu 

wykorzystywania ich w pracy nauczycieli języka angielskiego,  

 pozostawienie dokumentacji przedegzaminacyjnej i poegzaminacyjnej do wglądu dla 

Zamawiającego, 

 współpracę z personelem projektu w celu prawidłowej realizacji egzaminów,  

 przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 

 wykorzystywanie wzorów dokumentów przekazanych przez Lidera , 

 prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej, 

 dyspozycyjność w zakresie czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie 

wygaśnięcia umowy ws. przedmiotowego zamówienia) wynikających z wytycznych odnośnie 

realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji przedmiotowej części zamówienia: od dnia podpisania umowy ws. 

przedmiotowego zamówienia do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

3. Szczegółowy harmonogram i terminy egzaminów opracowuje Koordynator szkolny w 

porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie oraz Koordynatorem projektu.  

 

4. Wszystkie egzaminy będą przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w Zespole 

Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie przy ul. Warszawskiej 88, udostępnionych 

nieodpłatnie przez Zamawiającego. 

 

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

80200000-6 – Usługi szkolnictwa średniego 

80200000-9 – Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej  

 

IV. Informacje dotyczące podwykonawców. 

 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, 

gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy 

zamieścić informację „nie dotyczy”. 

Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia 

jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. 

 

V. Informacja: o dopuszczeniu składania ofert częściowych, o przewidywanych 

zamówieniach uzupełniających. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  

od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 

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

tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać. 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać. 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

wymagane jest, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym 

umożliwiającym wykonanie zamówienia  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym 

co najmniej jedną osobą posiadającą:  

 wykształcenie wyższe magisterskie, tytuł magistra, przygotowanie pedagogiczne, ukończone 

studia wyższe lub studia podyplomowe o specjalności język angielski, doświadczenie w pracy 

w zakresie nauczania języka angielskiego w hotelarstwie/technik obsługi turystycznej 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia  

– nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych  

przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków.  

 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda lub obowiązek 

zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 

stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania;  
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1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 

umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,  

a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

- każdy z warunków określonych w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców 

albo wszyscy Wykonawcy łącznie; 

- warunki określone w ust. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców oddzielnie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy.  

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do SIWZ; 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku powoływania się na 

potencjał innych podmiotów Wykonawca do oferty jest zobowiązany dołączyć pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wzór zobowiązania został określony  

w załączniku nr 5 do SIWZ. Należy wyjaśnić, że zobowiązania podmiotów trzecich do 

udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę, nie spełniają wymogu formy pisemnej. Jedynie złożenie oryginału dokumentu 

zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej 

zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp. 

 

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

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 

1) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) Dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy 

Wykonawcy muszą przedłożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w załączniku nr 7; 

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt. 2 składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej 

niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

5) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  
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3. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.  

1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia 

za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz przepisami prawa. 

2) Gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2012 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego 

faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat 

„ok” uważa się za doręczone prawidłowo.  

2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być 

skierowany do Pełnomocnika Zamawiającego na adres: 

Starostwo Powiatowe w Łukowie 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

ul. Czerwonego Krzyża 4, 21 – 400 Łuków 

tel./faks 25 798 22 03 w. 170 

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

powyższego wniosku. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia 

źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie 

internetowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
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Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

Przemysław Suchodolski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Łukowie Tel. 25 798 22 03 w. 170 

Adam Ponikowski – inspektor w w/w Wydziale - Tel. 25 798 22 03 w. 170 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XII. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Na ofertę składają się: 

- formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 

- oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ; 

- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy 

(jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub 

innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e. 

 

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  

1) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń 

 i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ ust. 2 pkt 1-3. 

2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ ust. 1 oraz w rozdziale XIII ust. 

1 (tiret 1 i 2) SIWZ składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  

3) Poza dokumentami wymienionymi powyżej w pkt 1 i 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo celem ustalenia:  

- Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,  

- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych  

z nazwy z określeniem adresu siedziby).  

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę 

pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta 

musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie.  

Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych 

od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. 

 

3. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.  

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.  

3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz przepisami prawa.  
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4. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 

reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane 

osoby.  

5. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane.  

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę.  

7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość 

dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami powinny być 

parafowane i ponumerowane.  

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących 

informacji zawartych w ofertach:  

1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,  

2) informacji dotyczących ceny,  

3) terminu wykonania zamówienia,  

4) okresu gwarancji,  

5) warunków płatności.  

Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta 

zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.  

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

POWIAT ŁUKOWSKI 

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW W PROJEKCIE  

PN.: „SZKOŁY NOWYCH MOŻLIWOŚCI – MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

19 MARCA 2013 R. GODZ. 10.05 

UWAGA!  

W przypadku braku w/w oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed  

wyznaczonym terminem otwarcia ofert czy jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia 

ofert. 

 

14. Zmiana / wycofanie oferty: 

Zgodnie z art. 84 PZP Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę; o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Pismo należy złożyć zgodnie z opisem 

podanym powyżej, oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma o 

wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej 

informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – Starostwo Powiatowe  

w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, w pokoju nr 209. 
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2. Termin składania ofert upływa dnia 19 marca 2013 r.  o godz. 10.00 

 

3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Pełnomocnika 

Zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich 

otwierania. 

 

XV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2013 r. o godz. 10.05 w siedzibie Pełnomocnika 

Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17,  

21-400 Łuków, w pokoju nr 207. 

 

2. Otwarcie ofert. 

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o 

wysokości kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia.  

2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.  

3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarta w ofercie.  

 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Cena oferty to całkowita cena brutto.  

2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie 

trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.  

3. Cena podana przez Wykonawcę nie podlega zmianom i będzie obowiązywać przez cały okres 

realizacji zamówienia. 

4. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do 

których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, 

poz. 360).  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 

 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej 

przedstawionych kryteriów oceny ofert. Kryteria oceny ofert są jednakowe dla wszystkich części 

zamówienia. 

2. Kryteria oceny ofert:  

Cena brutto – znaczenie 100 % 

3. Punkty za kryterium ceny brutto zostaną przyznane według wzoru:  

 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów dla danej 

części zamówienia przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto.  
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XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający zamieści również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Łukowie oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1.  Wzór umowy ws. zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Warunki zmiany umowy. 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 

przedmiotu umowy.  

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie umowy.  

3) Konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez 

strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany 

wybór Wykonawcy.  

4) Zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowanej wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia 

którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą 

przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego 

zobowiązań,  

5) Zmiana warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;  

6) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych 

ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za zgodą 

obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany.  

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Biorąc pod uwagę fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie w niniejszym 

przypadku przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób.  
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3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na 

stronie internetowej.  

4. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej opisane 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.  

5. Szczegółowe zasady dotyczące wyżej wskazanego środka ochrony prawnej uregulowane są  

w Dziale VI PZP.  

 

XXII. Wykaz załączników do SIWZ. 

 

1. Załączniki nr 1 – formularz ofertowy; 

2. Załączniki nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3.  Załączniki nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (dla osób fizycznych); 

4. Załączniki nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia); 

5. Załączniki nr 5 – wykaz osób; 

6. Załączniki nr 6 – wzór umowy ws. zamówienia publicznego; 

7.  Załączniki nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 


