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Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż
kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-learningowego systemu wspomagania nauczania wraz
z wykonaniem szkoleń zdalnych w ramach projektu: „Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu
kształcenia ustawicznego w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu: IX – Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie: 9.3. – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w
formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na następujące etapy:
 Etap 1 - opracowanie treści edukacyjnych,
 Etap 2 - wdrożenie platformy on-line,
 Etap 3 - realizacja szkoleń dla kadry nauczycielskiej i uczniów,
 Etap 4 - udostępnienie platformy i treści on-line.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (siwz).
2. Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV sklasyfikowano pod nr:
48190000-6 pakiety oprogramowania edukacyjnego
72000000-5 usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia
72263000-6 usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 usługi konfiguracji oprogramowania
80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80420000-4 usługi e-learning
80530000-8 usługi szkolenia zawodowego
Rozdział IV. Zamówienia częściowe, uzupełniające, oferty wariantowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć uwzględniając cały zakres
zamówienia określony w Rozdziale III siwz oraz w Załączniku nr 1 do siwz.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia
w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców.
Rozdział V. Termin wykonania zamówienia
1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
 Etap 1 - opracowanie treści edukacyjnych: od 27.06.2011 r. (lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli
udzielenie zamówienia publicznego nastąpi po wskazanym terminie) do 30.11.2011r. (z zastrzeżeniem,
iż pierwsze szkolenie zdalne zostanie wykonane najpóźniej do końca sierpnia 2011r.)
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Etap 2 - wdrożenie platformy on-line: od 01.12. 2011r. do 31.01.2012r.
Etap 3 - realizacja szkoleń dla kadry nauczycielskiej i uczniów: od 01.01.2012r. do 28.02.2012r.
Etap 4 - udostępnienie platformy i treści on-line: od 01.02.2012r. do 30.11.2012r.

2. Na etapie zawierania umowy, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym harmonogram
realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniający terminy realizacji poszczególnych etapów oraz terminy
realizacji prac cząstkowych, określonych w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania
szczegółowe”, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Harmonogram
realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie poprzez ich wydłużenie w wypadku, gdy wykonanie
zamówienia będzie niemożliwe, pomimo dołożenia ze strony wykonawcy maksymalnych starań, na skutek
zaistnienia okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Decyzję o wydłużeniu
terminów realizacji zamówienia podejmuje zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez
wykonawcę zawierającego opis zaistniałych okoliczności oraz uzasadnienie.
Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust.1
ustawy):
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania: z uwagi na przedmiot zamówienia (działalność nie wymagająca
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji) nie zachodzi konieczność konkretyzowania
przedmiotowego warunku;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: warunek posiadania doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali:
a) co najmniej 5 usług szkoleniowych, zrealizowanych w formule e-learning lub blended-learning (tj.
uwzględniającej zarówno formułę stacjonarną, jak i e-learningową), w tym minimum jedną usługę
szkoleniową spełniającą łącznie następujące wymagania:
- wartość minimum 500 000 zł brutto,
- szkolenia i testy były udostępnione z platformy wykonawcy lub klienta,
- usługa obejmowała przygotowanie przez wykonawcę treści szkoleniowych
oraz
b) minimum 2 usługi szkoleniowe obejmujące stacjonarne szkolenia z obsługi platformy e-learning,
w tym minimum jedną usługę szkoleniową, w ramach której zostało przeszkolonych minimum 100
osób;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełnią
wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami:
a) Kierownik projektu (1 osoba), odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i za bieżące kontakty
z zamawiającym, który posiada:
− wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne,
− certyfikat PRINCE2 lub certyfikat IPMA lub certyfikat PMI lub równoważny,
− minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami e-learning lub blended
learning,
− doświadczenie w roli kierownika projektu w minimum 5 projektach szkoleniowych,
zrealizowanych w formule e-learning lub blended – learning, w których szkolenia i testy były
udostępnione z platformy wykonawcy lub klienta, w tym dwa projekty:
 z czego jeden projekt o wartości min. 500 000 zł brutto,
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b)

c)

d)

e)

które obejmowały przygotowanie przez wykonawcę szkoleń i testów zdalnych
(minimum 1500 ekranów łącznie w dwóch projektach),
 które obejmowały zarządzanie i administrowanie platformą do zarządzania
szkoleniami;
Kierownik biura projektu (1 osoba), odpowiedzialny za sprawy merytoryczne oraz za
zarządzanie zmianami w trakcie realizacji zamówienia, który posiada:
− wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne,
− certyfikat PRINCE2 lub certyfikat IPMA lub certyfikat PMI lub równoważny,
− minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie koordynowania projektów szkoleniowych,
zrealizowanych w formule e-learning lub blended – learning,
− doświadczenie w zakresie koordynowania projektów szkoleniowych w minimum 3 projektach
szkoleniowych, zrealizowanych w formule e-learning lub blended – learning, w których
szkolenia były udostępnione z platformy wykonawcy lub klienta, w tym dwa projekty:
 z czego jeden projekt o wartości min. 500 000 zł brutto,
 które obejmowały przygotowanie przez wykonawcę szkoleń i testów zdalnych
(minimum 1500 ekranów łącznie w dwóch projektach),
 które obejmowały zarządzanie i administrowanie platformą do zarządzania
szkoleniami;
Administrator platformy Moodle (1 osoba), który posiada:
− wykształcenie wyższe magisterskie techniczne,
− minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie administrowania platformami e-learning,
− doświadczenie w roli administratora platformy e-learningowej w minimum 3 projektach elearning/ blended - learning, w których szkolenia były udostępnione z platformy wykonawcy
lub klienta, w tym dwa projekty:
 z czego jeden projekt o wartości min. 500 000 zł brutto,
 które obejmowały zarządzanie i administrowanie platformą do zarządzania
szkoleniami;
trener prowadzący zajęcia stacjonarne z obsługi platformy Moodle dla nauczycieli i uczniów
(min. 5 osób), które posiadają:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− przygotowanie pedagogiczne bądź ukończoną szkołę trenerów,
− doświadczenie obejmujące przeprowadzenie minimum 40 godzin zajęć stacjonarnych z obsługi
platform e-learning w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
zespół ekspertów dziedzinowych opracowujących treści szkoleń zdalnych, pytania kontrolne, oraz
scenariusze filmów instruktażowych, w którym minimum jedna osoba jest ekspertem kształcenia
modułowego, co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem i minimum 5 osób posiada
doświadczenie w zakresie opracowywania modułowych programów nauczania i pakietów
edukacyjnych, w składzie:
 min. 2 osoby przygotowujące treści szkoleń dla kierunku „Technik mechatronik”;
każda z osób posiada kwalifikacje do nauczania w tym zawodzie, tj.:
− wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub tytuł magistra i ukończone kierunkowe
studia podyplomowe,
− przygotowanie pedagogiczne,
− znajomość tematyki kształcenia modułowego potwierdzoną co najmniej 2-letnim
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w systemie modułowym;
 min. 2 osoby przygotowujące treści szkoleń dla kierunku „Technik pojazdów
samochodowych”; każda z osób posiada kwalifikacje do nauczania w tym zawodzie, tj.:
− wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub tytuł magistra i ukończone kierunkowe
studia podyplomowe,
− przygotowanie pedagogiczne,
− znajomość tematyki kształcenia modułowego potwierdzoną co najmniej 2-letnim
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w systemie modułowym;
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 min. 2 osoby przygotowujące treści szkoleń dla kierunku „Technik gazownictwa”;
każda z osób posiada kwalifikacje do nauczania w tym zawodzie, tj.:
− wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub tytuł magistra i ukończone kierunkowe
studia podyplomowe,
− przygotowanie pedagogiczne,
− znajomość tematyki kształcenia modułowego potwierdzoną co najmniej 2-letnim
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w systemie modułowym;
 min. 2 osoby przygotowujące treści szkoleń dla kierunku „Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy”; każda z osób posiada kwalifikacje do nauczania w tym zawodzie, tj.:
− wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub tytuł magistra i ukończone kierunkowe
studia podyplomowe;
− przygotowanie pedagogiczne,
− znajomość tematyki kształcenia modułowego potwierdzoną co najmniej 2-letnim
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w systemie modułowym;
 min. 2 osoby przygotowujące treści szkoleń dla kierunku „Technik mechanik”; każda
z osób posiada kwalifikacje do nauczania w tym zawodzie, tj.:
− wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub tytuł magistra i ukończone kierunkowe
studia podyplomowe;
− przygotowanie pedagogiczne,
− znajomość tematyki kształcenia modułowego potwierdzoną co najmniej 2-letnim
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w systemie modułowym;
 min. 1 osoba przygotowująca treść szkolenia z zakresu równości szans, która posiada:
− wykształcenie wyższe psychologiczne / socjologiczne / pedagogiczne,
− przygotowanie pedagogiczne bądź ukończoną szkołę trenerów;
f) min. 3-osobowy zespół redaktorów treści e-learningowych, odpowiedzialnych za opracowanie
scenariuszy szkoleń elektronicznych, w składzie:
 kierownik zespołu, który spełnia następujące wymagania:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− ukończony kurs opracowywania scenariuszy szkoleń elektronicznych,
− minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania scenariuszy szkoleń
elektronicznych, obejmujące udział w minimum 3 projektach w tym zakresie;
 minimum 2 członków zespołu, którzy spełniają następujące wymagania:
− wykształcenie wyższe,
− minimum 1 rok doświadczenia w opracowywaniu scenariuszy szkoleń elektronicznych,
− ukończony kurs opracowywania scenariuszy szkoleń elektronicznych;
g) min. 3-osobowy zespół realizatorów szkoleń elektronicznych, odpowiedzialnych za
implementację treści szkoleniowych, części graficznej i dźwiękowej, w składzie:
 kierownik zespołu, który spełnia następujące wymagania:
− wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne,
− minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie implementacji szkoleń zdalnych, obejmujące
udział w minimum 3 projektach w tym zakresie,
 minimum 2 członków zespołu, którzy spełniają następujące wymagania:
− wykształcenie wyższe,
− minimum 1 rok doświadczenia w zakresie implementacji szkoleń zdalnych;
h) min. 3-osobowy zespół grafików, odpowiedzialnych za opracowanie szaty graficznej szkoleń
zdalnych i platformy e-learningowej, w składzie:
 kierownik zespołu, który spełnia następujące wymagania:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− minimum 3-letnie doświadczenie w tworzeniu grafiki użytkowej, obejmujące udział
w minimum 3 projektach w zakresie tworzenia szaty graficznej szkoleń zdalnych;
 minimum 2 członków zespołu, którzy spełniają następujące wymagania:
− wykształcenie wyższe,
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− minimum 3-letnie doświadczenie w tworzeniu grafiki użytkowej;
i) min. 1 operator filmowy, odpowiedzialny za opracowanie i nagranie videocastów, który posiada:
− minimum 3-letnie doświadczenie w nagrywaniu i realizacji wizji;
j) min. 1 programista webowy, który posiada:
− wykształcenie wyższe informatyczne, magisterskie,
− minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu aplikacji internetowych;
k) min. 1 tester oprogramowania, który posiada:
− wykształcenie wyższe informatyczne,
− minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania.
Każda z wymienionych osób może pełnić w projekcie tylko jedną rolę.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia spełnią wykonawcy, którzy posiadają środki
finansowe w kwocie minimum 700 000,00 zł lub zdolność kredytową w tej kwocie.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez
wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII siwz, według formuły spełnia –
nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 1, jeżeli złoży
odpowiednie dokumenty i oświadczenia.
Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty:
1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2a do siwz,
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do siwz oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 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, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz,
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walucie innej niż złoty polski (PLN), wykonawca
przeliczy dla posiadanych środków finansowych wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
na dzień wystawienia dokumentu.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy
(Rozdział VI pkt 1 ppkt 4), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa powyżej, dotyczącej tych podmiotów.
2. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (punkt 2 niniejszego
Rozdziału), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione
w punkcie 4 niniejszego Rozdziału.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2b 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, 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, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5 do siwz,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w pkt 4:
1) ppkt 2-4 i ppkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
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2) ppkt 5 – składa 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 ustawy.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1 lit. a i c oraz w ppkt 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6
ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. 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 6, 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.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
9. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę na każdej zapisanej stronie.
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 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (wykonawcy o których mowa w pkt 1 ppkt 5 i pkt 3
niniejszego Rozdziału), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Szczegółowe zasady odnoszące się do rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zawarte są w Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.
1817).
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim
przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu
i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał
lub kopię poświadczoną notarialnie).
Uwaga: wspólnicy spółki cywilnej nie mają obowiązku ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż każda czynność prawna zostanie dokonana
przez wszystkich wspólników spółki cywilnej. W takim przypadku wszystkie oświadczenia
i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkich wspólników spółki
cywilnej – chyba, że umowa regulująca współpracę wspólników spółki cywilnej stanowi inaczej.
Wówczas wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej,
2) formularze stanowiące Załączniki nr 2a, 3, 4, 6, 7 do siwz podpisuje pełnomocnik,
3) formularz stanowiący Załącznik nr 2b i 5 do siwz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia podpisuje oddzielnie – powyższy zapis ma zastosowanie także w odniesieniu
do wspólników spółki cywilnej,
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę” –
z wyłączeniem Załączników nr 2b i 5 do siwz – w miejscu „wykonawca” należy wpisać dane
dot. konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
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Uwaga: wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę, otrzymania korespondencji w dniu jej wysłania
przez zamawiającego, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie
wiadomości. Zamawiający przyjmie, iż korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu
podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy
z treścią korespondencji.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
6 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, o którym
mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże pisemnie wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej
stronie internetowej.
5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wówczas informację o terminie zebrania
umieszcza także na swojej stronie internetowej; w takim przypadku sporządza informację zawierającą
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania zamawiający doręczy
niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieści na swojej stronie internetowej.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób zmiany specyfikacji zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Każda wprowadzona przez zamawiającego
zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą
elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3
załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
8. 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, zamieści informację na swojej stronie internetowej oraz
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zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 6 zdanie 2 ustawy – przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o
której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi.
9. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w pkt 5 Rozdziału,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz
umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
10. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
11. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie zgodnie z zasadami
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458).
12. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest pracownik zamawiającego:
- Jolanta Lisiak-Nejman; 90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122 tel./fax.(42) 631 98 48.
Rozdział IX. Wadium
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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 (Dz. U. Nr 109, poz.
1158 z późniejszymi zmianami).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na konto zamawiającego:
BANK PEKAO S.A. XI Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 85/87
Nr konta: 80 1240 3073 1111 0010 3840 4190
Pod pojęciem wniesienia wadium zamawiający uznaje wpływ pieniędzy na rachunek bankowy
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
zamawiającego w Łodzi, przy ul. G. Narutowicza 122 pokój nr 3 – oryginał, który zostanie zdeponowany
w kasie zamawiającego, a kopię należy zamieścić w ofercie.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej lub,
2) unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy (punkt 11 niniejszego rozdziału).
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7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy (pkt 6 Rozdziału), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
Rozdział X. Termin związania ofertą
1 Wykonawca pozostaje związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty
wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział XI. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, uwzględniając cały zakres zamówienia określony
w Rozdziale III siwz oraz w Załączniku nr 1 do siwz.
2. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (przy użyciu nieścieralnych przyborów piszących).
Oferty nieczytelne zostaną, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, odrzucone.
3. Składana oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do siwz, wraz z
załącznikiem, który stanowić będzie Szczegółowy program szkolenia (uwzględniający szkolenia
dla kadry nauczycielskiej oraz uczniów).
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Uwaga: Szczegółowy program szkolenia stanowi integralną część formularza ofertowego, a więc
jego niezałączenie do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy,
2) oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale VII siwz,
3) oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do siwz - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
4. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, składające się na ofertę, muszą być podpisane przez wykonawcę,
z zastrzeżeniem: 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
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane odpowiednio przez
wykonawcę lub podmioty, o których mowa powyżej.
Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym strony załączników, zostały
zaparafowane przez wykonawcę.
5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, należy wypełnić ściśle według
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania zmian warunków
określonych przez zamawiającego.
6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
7. Zamawiający zaleca złożenie oferty w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zaadresowanych
do zamawiającego, z oznaczeniem na zewnętrznej kopercie nazwy zamówienia.
8. Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy. W przypadku
nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe
skierowanie przesyłki i jej nieterminowe otwarcie.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
do składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być
złożone przed upływem terminu do składania ofert i oznaczone w sposób określony w pkt. 7 i 8
niniejszego rozdziału oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.
Rozdział XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. G. Narutowicza 122 w pokoju nr 3
(sekretariat) nie później niż do dnia 09 czerwca 2011 r. godz. 08:45 czasu lokalnego.
2. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający dokona komisyjnego, jawnego otwarcia kopert z ofertami w siedzibie zamawiającego w
Łodzi, ul. G. Narutowicza 122 - pokój nr 10 (biuro projektów) w dniu 09 czerwca 2011 r. o godz. 09:00
czasu lokalnego.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Uwaga: zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 93 ust. 1a ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
6. Na pisemny wniosek wykonawców, zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, o których mowa
w pkt 4 i 5 niniejszego rozdziału wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej
1. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia określony w Rozdziale III siwz oraz w Załączniku nr 1 do
siwz.
2. Cena określona w ofercie (wraz z należnym podatkiem VAT) będzie wynagrodzeniem umownym, za
wykonanie całego zakresu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi zawierać całość kosztów związanych z wykonaniem zamówienia oraz należny
podatek VAT (jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem, jeżeli usługa nie podlega zwolnieniu z podatku od
towarów i usług).
Szkolenia dla kadry nauczycielskiej, objęte przedmiotem zamówienia definiowane są jako kształcenie
zawodowe, a w związku z powyższym są zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c)
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn.
zm.).
4. Cena ofertowa powinna być wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona słownie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne
do prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do
prawidłowego wykonania umowy.
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty rozumiana, jako wartość całkowita oferty brutto – cena =
100%.
2. Oferty będą oceniane w skali od 1 pkt do 100 pkt wg wzoru:
ilość punktów oferty badanej = (wartość oferty najniższej : wartość oferty badanej) x 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą dla zamawiającego uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
złożona przez wykonawcę, który spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4. Oceny formalnej i merytorycznej ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców dodatkowych wyjaśnień, dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający poprawia w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy):
1) oczywiste omyłki pisarskie (tj. omyłki polegające np. na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu
wyrazu lub jego części, mylnej pisowni, błędzie logicznym lub gramatycznym, błędzie pisarskim
lub błędzie mającym postać innej niedokładności przypadkowej, których poprawienie nie prowadzi
do zmiany rzeczywistej treści i sensu oświadczenia wykonawcy),
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
(np. widoczny niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega
na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, mający charakter bezsporny i nie
budzący wątpliwości, możliwy do ustalenia na podstawie oferty. Popełniona omyłka powinna być
możliwa do poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów postępowania lub
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uzyskiwania wyjaśnień wykonawcy. Konieczność odwoływania się do wiadomości specjalnych oraz
posłużenie się przy wyjaśnianiu istoty błędu specjalistami wyklucza możliwość uznania omyłki
za oczywistą),
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (tj. omyłki, których charakter zezwala na ich
samodzielne poprawienie przez zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych
wyjaśnień wykonawcy. Z okoliczności postępowania wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty
zgodnej z wymogami zamawiającego, natomiast zamawiający posiada wszystkie dane do dokonania
czynności poprawy, w związku z czym nie będzie zmuszony w sposób istotny ingerować w treść
oferty. Omyłka może dotyczyć również ceny, czyli istotnego elementu oferty, co nie musi oznaczać,
że ma ona charakter istotny w stosunku do całej oferty.)
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferta wykonawcy, który nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt. 3 w terminie
3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zostanie, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy odrzucona.
7. Komisja dokona oceny ofert w odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy (inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty),
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (inne omyłki polegające na niezgodności oferty
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty),
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Wynik postępowania, ze wskazaniem: najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), albo imienia i nazwiska,
siedziby albo adresu zamieszkania i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienia jej
wyboru, a także nazw (firm), albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację, zgodnie z przepisami art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy zostanie ogłoszony poprzez:
1) jednoczesne zawiadomienie (pisemnie lub faksem) wykonawców, którzy złożyli oferty,
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Narutowicza 122,
3) zamieszczenie informacji na stronie internetowej zamawiającego:
www.nowoczesnaszkola.edu.pl
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta
oraz zamieści informacje na swojej stronie internetowej: www.nowoczesnaszkola.edu.pl
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Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a jego oferta uzyska największą ilość punktów, zgodnie z przyjętym
kryterium oceny ofert (Rozdział XIV siwz).
2. Przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający zawiadomi wykonawcę o przyznaniu mu
zamówienia. W powiadomieniu zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy.
3. Przy zawarciu umowy z wykonawcą zastosowanie będą miały przepisy ustawy, w szczególności art. 94
oraz odpowiednie art. 139 – 151 ustawy.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, która otrzymała najwyższą ilość
punktów bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzić będą przesłanki, które
powodują unieważnienie postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
5. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez wykonawcę.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
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.
4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu nie może zawierać żadnych warunków
i nakładać na zamawiającego żadnych obowiązków związanych z realizacją kwoty zabezpieczenia.
Gwarant może żądać od zamawiającego wyłącznie dokumentów poświadczających umocowanie
osób podpisanych pod wezwaniem do zapłaty.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wniesie w wysokości 3 % ceny całkowitej
zawartej w ofercie.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w pełnej wysokości określonej w ust. 5 nie później niż w dniu zawarcia umowy (przed jej zawarciem),
a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do umowy.
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7. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto zamawiającego:
BANK PEKAO S.A. XI Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 85/87
Nr konta: 79 1240 3073 1111 0010 3840 4305
8. Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30 %
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących terminach:
1) zabezpieczenie, stanowiące zapewnienie należytego wykonania przedmiotu umowy - nie później niż
w 30 dniu od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, jeżeli nie
zostaną stwierdzone wady, bądź nie później niż w 30 dniu od daty ostatecznego usunięcia wad,
2) zabezpieczenie, stanowiące roszczenia z tytułu rękojmi za wady - nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady, jeżeli w tym okresie zamawiający nie będzie zmuszony dochodzić roszczeń
za wadliwie wykonany przedmiot umowy.
10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawcę w pieniądzu nastąpi
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wykonawcy.
11. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn tkwiących po stronie wykonawcy zabezpieczenie
przepada w całości na rzecz zamawiającego wraz z odsetkami.
12. Przepadek zabezpieczenia nie ma wpływu na naliczenie kar umownych wynikających z treści umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz dochodzenia ewentualnego odszkodowania.
13. Zabezpieczenie wniesione przez wykonawcę w formie innej niż w pieniądzu, winno bezwarunkowo
umożliwiać skorzystanie przez zamawiającego z tych środków po wystąpieniu takiej konieczności.
Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli
interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy (pkt. 6 i 7 Rozdziału) wnosi
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni o dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoławcze.
13. Zamawiający może złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o którym mowa w pkt. 12. Krajowa Izba Odwoławcza może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli
niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające
korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddala opozycję.
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Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Krajowa Izba Odwoławcza może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje
skarga.
19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa
w art. 186 ust. 3 ustawy (pkt 23 Rozdziału), przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego.
20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy (pkt 15 Rozdziału) nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy (pkt. 22 i 23
Rozdziału). Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.
21. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub
ustnie do protokołu.
22. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił
w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
23. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu przez zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie, a zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu, Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie.
25. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
26. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy (pkt 22 Rozdziału), znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 3 ustawy (pkt 23 Rozdziału):
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu
rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu
przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 4 ustawy (pkt 24 Rozdziału), ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą.
27. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
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28. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych,
w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy (pkt 3 Rozdziału), niezłożenia pełnomocnictwa
lub nieziszczenia wpisu, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wzywa odwołującego pod rygorem
zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu
w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste
niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Krajową Izbę
Odwoławczą. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa powyżej, wcześniej niż
na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia
wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
29. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w przepisie art. 187 ust. 2 ustawy (pkt 27
ppkt 2 Rozdziału), oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w przepisie art. 187 ust. 3 i 5
ustawy (zdanie 1 i 2 pkt 28 Rozdziału), Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zwraca odwołanie w formie
postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem
odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. O zwrocie odwołania Prezes Krajowej Izby
Odwoławczej informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
30. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez
skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, stosuje się przepisy art. 187 ust. 1 – 6 ustawy (zapisy pkt.
27 – 29 Rozdziału) z tym, że kompetencje Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przysługują składowi
orzekającemu Krajowej Izby Odwoławczej.
31. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Krajowa Izba
Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy,
odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
32. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej może zarządzić łączne rozpoznanie
odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu
o udzielenie zamówienia i dotyczą tych samych czynności zamawiającego.
33. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie,
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia
przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego
postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;
5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
6) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy (pkt 5
Rozdziału).
34. Krajowa Izba Odwoławcza może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Krajowa Izba
Odwoławcza, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub
biegłych.
35. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Krajowa Izba
Odwoławcza kieruje sprawę na rozprawę. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie na jawnej
rozprawie. Krajowa Izba Odwoławcza na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy
w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca
tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich
pełnomocników.
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36. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia
faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń
strony przeciwnej, strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia
rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. Dowodami są
w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.
37. Krajowa Izba Odwoławcza może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych
prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy
wymaga wiadomości specjalnych.
38. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu
fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Krajowa Izba Odwoławcza uzna,
że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Krajowa Izba
Odwoławcza odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem
zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.
39. Krajowa Izba Odwoławcza ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania,
na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. W przypadku zawarcia umowy Krajowa
Izba Odwoławcza może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek
unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.
40. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu
stronom, a także jeżeli Krajowa Izba Odwoławcza uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.
Wydając wyrok Krajowa Izba Odwoławcza bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
41. Krajowa Izba Odwoławcza otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono
okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
42. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie
odwoławcze.
43. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Krajowa Izba Odwoławcza orzeka w wyroku.
W pozostałych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza wydaje postanowienie.
44. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które
miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
Uwzględniając odwołanie Krajowa Izba Odwoławcza może:
1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta – nakazać wykonanie lub
powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek,
o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:
a) unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń
spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku
stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo
3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych
w ustawie – stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
45. Krajowa Izba Odwoławcza, orzekając na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy (pkt 44 ppkt 2 Rozdziału),
uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz
konsekwencje unieważnienia umowy.
46. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy (pkt 44 ppkt 2 lit. c
Rozdziału) nie stanowi interes gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący
w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu
zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia
zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy.
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Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny
wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.
47. Krajowa Izba Odwoławcza nie może nakazać zawarcia umowy.
48. Krajowa Izba Odwoławcza nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
49. W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie 2 ustawy (zdanie 2 pkt 32 Rozdziału), Krajowa
Izba Odwoławcza może wydać łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
50. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 ustawy (pkt 26 Rozdziału).
51. Krajowa Izba Odwoławcza ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz
podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
W sprawie zawiłej Krajowa Izba Odwoławcza może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy
niż 5 dni. Krajowa Izba Odwoławcza z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia. Uzasadnienie wyroku
zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Krajowa Izba
Odwoławcza uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym
dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku
z przytoczeniem przepisów prawa.
52. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia,
a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.
53. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną
na równi z wyrokiem sądu. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej sąd
orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpis orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Sąd stwierdza
wykonalność orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej nadającego się do wykonania w drodze egzekucji,
nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.
54. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
55. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
56. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może także przystąpić do toczącego się
postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
o prokuratorze.
57. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
58. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną
z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
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59. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek
przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Pismo
z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminowi.
60. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi
do sadu.
61. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia
zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje
postanowienie. Przepisy art. 192-195 ustawy stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
62. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla
wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. Sąd nie może
orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
63. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści
orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
64. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio przepisy
o Prokuratorze Generalnym, określone w części I księdze I tytule VI w dziale Va ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Rozdział XVIII. Pozostałe informacje
1. Zamawiający:
- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
- zawrze umowę tylko z jednym wykonawcą,
- nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,
- nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
- nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom (odpowiedzialność z tytułu jakości oraz terminu wykonania zamówienia ciąży na
wykonawcy).
3. Postępowanie zostanie unieważnione, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 93 oraz 93 ust. 1a
ustawy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zastosowanie

mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Łódź, dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor
Publicznej Policealnej Szkoły
Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
mgr Sławomir Fater
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Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1
– Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem;
Załącznik nr 2a
– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór;
Załącznik nr 2b
– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór;
Załącznik nr 3
– Wykaz wykonanych usług – wzór;
Załącznik nr 4
– Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór;
Załącznik nr 5
– Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wzór;
Załącznik nr 6
– Formularz oferty – wzór;
Załącznik nr 7
– Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom – wzór;
Załącznik nr 8
– Wzór umowy.
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Załącznik nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Założenia i cele
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia na pięciu kierunkach nauczania
w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (tj. technik:
mechanik, mechatronik, BHP, pojazdów samochodowych, gazownictwa) w kontekście zwiększenia
zdawalności egzaminów i zmniejszenia liczby osób przerywających naukę, poprzez wdrożenie
e-learningowego systemu wspomagania nauczania.
Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Edukacja zdalna szansą na
zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w
formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany okres realizacji projektu:
01.01.2011 – 31.12.2012.
2. Zakres pracy
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-learningowego systemu wspomagania nauczania wraz
z wykonaniem szkoleń zdalnych, w tym: instalacja i konfiguracja platformy Moodle,
przygotowanie szkoleń elektronicznych, przeprowadzenie wdrożenia i szkoleń dla nauczycieli i
uczniów;
2.2. Instalacja zostanie przeprowadzona na serwerze zamawiającego;
2.3. Całość zebranego materiału informacyjnego i opracowanej dokumentacji systemu wykonawca
przekaże zamawiającemu w postaci plików edytowalnych na nośnikach CD/DVD. Szkolenia
zdalne zostaną przekazane w postaci spakowanych paczek SCORM na nośnikach CD/DVD;
2.4. Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:
− Etap 1 - opracowanie treści edukacyjnych,
− Etap 2 - wdrożenie platformy on-line,
− Etap 3 - realizacja szkoleń dla kadry nauczycielskiej i uczniów,
− Etap 4 - udostępnienie platformy i treści on-line.
3. Wymagania szczegółowe
3.2. Etap 1 - Opracowanie treści edukacyjnych
3.2.1. Wykonawca przygotuje 44 szkolenia zdalne (e-content), które stanowić będą materiały
uzupełniające do zajęć stacjonarnych, prowadzonych w ramach 5 kierunków nauczania:
− TECHNIK MECHATRONIK,
− TECHNIK BHP,
− TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
− TECHNIK GAZOWNICTWA,
− TECHNIK MECHANIK;
3.2.2. Wykonawca przygotuje szkolenie zdalne w zakresie równości szans;
3.2.3. Szkolenia muszą być zgodne ze standardem SCORM 1.2.;
3.2.4. Szkolenia mają być zrealizowane w języku polskim;
3.2.5. Szczegółowy wykaz szkoleń znajduje się w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia;
3.2.6. Każde szkolenie, o którym mowa w punkcie 3.1.1. opisu przedmiotu zamówienia, będzie:
− składało się z co najmniej 75 ekranów,
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.
3.2.10.

3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.

− zawierało 3 filmy instruktażowe (videocasty) o długości 10-15 minut każdy,
− zawierało ekran startowy z nazwą szkolenia oraz nazwą i logo projektu,
− zawierało ekran wprowadzający z krótkim omówieniem prezentowanych zagadnień,
− wykorzystywało grafikę oraz interaktywne metody przekazywania wiedzy, np. animacje,
symulacje,
− zawierało pojedyncze pytania sprawdzające zrozumienie omawianych zagadnień,
− zawierało test sprawdzający (10 pytań) z zakresu omawianych zagadnień, składający się
z pytań typu:
 wybór jednokrotny,
 wybór wielokrotny,
 dopasowywanie treści,
 przeciąganie elementów,
− zawierało ekran podsumowujący treści omawiane na szkoleniu;
Szkolenie, o którym mowa w punkcie 3.1.2 opisu przedmiotu zamówienia, będzie:
− składało się z co najmniej 60 ekranów,
− zawierało ekran startowy z nazwą szkolenia oraz nazwą i logo projektu,
− zawierało ekran wprowadzający z krótkim omówieniem prezentowanych zagadnień,
− wykorzystywało grafikę oraz interaktywne metody przekazywania wiedzy, np. animacje,
symulacje,
− zawierało pojedyncze pytania sprawdzające zrozumienie omawianych zagadnień,
− zawierało test sprawdzający (10 pytań) z zakresu omawianych zagadnień, składający się
z pytań typu:
 wybór jednokrotny,
 wybór wielokrotny,
 dopasowywanie treści,
 przeciąganie elementów,
− zawierał ekran podsumowujący treści omawiane na szkoleniu;
Ekrany każdego ze szkoleń będą:
− zawierać nagłówek z tytułem szkolenia/ekranu,
− zawierać stopkę z panelem nawigacyjnym,
− zawierać informacje tekstowe zapisane czcionką z zakresu 12-24pkt,
− miały rozdzielczość 800x600;
Wszystkie szkolenia muszą posiadać ujednoliconą nawigację oraz szatę graficzną
nawiązującą do kolorystyki używanej na witrynie zamawiającego;
Nawigacja powinna pozwalać na swobodne poruszanie się po ekranach szkolenia
i bezpośrednie docieranie do wybranego ekranu szkolenia oraz przerwanie nauki
w dowolnym momencie szkolenia;
Treści prezentowane w trakcie szkolenia powinny być spójne co do kroju i rozmiaru
zastosowanych czcionek, stylów, symboli, skrótów i kolorów;
Treści prezentowane na ekranie będą czytane przez lektora w języku polskim;
Głos lektora można wyłączyć na poziomie całego szkolenia;
Do każdego szkolenia ma być również dołączony:
− Spis treści,
− Słowniczek najważniejszych pojęć,
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− Ekrany pomocy z zakresu obsługi szkolenia;
3.2.15. Każdy test powinien zawierać ekran podsumowania wyników;
3.2.16. Każdorazowe uruchomienie szkolenia na platformie szkoleniowej musi spowodować
zarejestrowanie w systemie takich informacji jak: data uruchomienia szkolenia, czas pracy w
systemie, a w przypadku ukończenia szkolenia – data ukończenia oraz wyniki testów;
3.2.17. Treści poszczególnych szkoleń zostaną opracowane przez ekspertów dziedzinowych
wykonawcy.
3.2.18. Pytania kontrolne zostaną opracowane przez ekspertów dziedzinowych wykonawcy;
3.2.19. Filmy instruktażowe zostaną nagrane przez ekspertów dziedzinowych wykonawcy;
3.2.20. Po wykonaniu każdego szkolenia, wykonawca udostępni je (na własnej platformie Moodle)
zamawiającemu do testowania – który dokona uwag, zaleceń i wskaże miejsca niezbędnych
poprawek. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia
zamawiającego w aspekcie merytorycznym, dydaktycznym i funkcjonalnym;
3.2.21. Po naniesieniu uwag i poprawek wskazanych przez zamawiającego oraz uzyskaniu akceptacji
zamawiającego (pozytywnej oceny), wykonawca (w terminie 5 dni roboczych od uzyskania
wspomnianej akceptacji) zainstaluje każde ze szkoleń na platformie zamawiającego;
3.2.22. W terminie 5 dni roboczych od daty uzyskania akceptacji (pozytywnej oceny)
zamawiającego, o której mowa w pkt 3.1.21. wykonawca zobowiązany jest przekazać
zamawiającemu pełną dokumentację każdego ze szkoleń, tj.:
− projekt funkcjonalno-graficzny,
− treść szkolenia z podziałem na jednostki wiedzy,
− scenariusz,
− paczka SCORM przygotowana do instalacji na platformie Moodle;
3.2.23. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad, usterek, błędów ujawnionych
w czasie eksploatacji szkolenia w okresie gwarancyjnym;
3.2.24. Wraz z przekazaniem dokumentacji szkoleń, o której mowa w pkt 3.1.22. wykonawca
przeniesie wszystkie prawa autorskie do wykonanych materiałów szkoleniowych na
zamawiającego;
3.2.25. Materiały szkoleniowe będą osadzane na platformie sukcesywnie w kolejności tworzenia.
3.3. Etap 2 - Wdrożenie platformy on-line
3.3.1. Wykonawca dokona wdrożenia platformy Moodle na serwerze zamawiającego;
3.3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostosować wygląd i kolorystykę platformy tak, aby była
zgodna z kolorystyką stosowaną przez zamawiającego na jego stronach WWW;
3.3.3. Na platformie musi być umieszczona nazwa projektu, wymagane znaki graficzne oraz logo
zamawiającego;
3.3.4. Odpowiednie logotypy zostaną przekazane wykonawcy przed rozpoczęciem prac;
3.3.5. Wykonawca przewiduje następujące moduły Moodle do zainstalowania:
− Czat,
− Forum dyskusyjne, przeszukiwanie forum,
− Quiz,
− Wiki,
− Blogi nauczycieli,
− Zadanie,
− Blok wiadomości,
− Czytnik RSS,
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− Najnowsze wiadomości,
− Nadchodzące zdarzenia;
3.3.6. W okresie wdrożeniowym wykonawca będzie wspomagał administratora platformy ze strony
zamawiającego.
3.4. Etap 3 - Realizacja szkoleń dla kadry nauczycielskiej i uczniów
3.4.1. Realizacja szkoleń dla kadry nauczycielskiej
3.4.1.1. Wykonawca przeszkoli 30 nauczycieli z zakresu obsługi platformy Moodle na poziomie
wykładowcy;
3.4.1.2. Listę uczestników z podziałem na grupy przygotuje i przekaże wykonawcy zamawiający;
3.4.1.3. Wykonawca dołączy do oferty szczegółowy program szkolenia uwzględniający
zagadnienia wymienione w punkcie 3.3.1.4 wraz z informacją o wymiarze czasowym
każdego tematu oraz z podziałem na dni szkoleniowe;
3.4.1.4. Wykonawca na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć uzgodni z zamawiającym szczegółowy
terminarz zajęć zgodny z programem szkolenia obejmującym następującą tematykę:
ZJAZD

TEMATYKA
Wprowadzenie do e-learningu i platformy Moodle.
Rozpoczęcie pracy nauczyciela w systemie Moodle i
Zjazd I
procedury z tym związane.
Rejestracja nowych przedmiotów i procedury zapisywania
uczniów na szkolenia.
Ustawienia szkolenia, ich wprowadzanie i dostosowywanie
do potrzeb prowadzonych zajęć.
Zjazd II
Narzędzia komunikacyjne w systemie Moodle
Raporty.
Charakterystyka podst. zasobów szkolenia w systemie
Moodle.
Możliwości wykorzystania systemu Moodle do budowy
Zjazd III
elektronicznych materiałów edukacyjnych.
Obsługa błędów, sposoby rozwiązywania problemów
i uzyskiwanie pomocy.
3.4.1.5. Organizacja szkolenia:
− szkolenia realizowane będą w dwóch 15-osobowych grupach,
− szkolenia dla każdej grupy będą realizowane będą w trzech dwudniowych zjazdach
(sobota, niedziela), przy czym każdy dzień zjazdu obejmował będzie 8 godzin
lekcyjnych zajęć. Zajęcia będą prowadzone w godzinach 8:30- 15:30;
3.4.1.6. Wykonawca zapewni na okres szkolenia bazę lokalową o następujących parametrach
i wyposażeniu:
− klimatyzowana sala szkoleniowa o powierzchni co najmniej 40m2, zlokalizowana w
Łodzi, w odległości 5 km od siedziby zamawiającego,
− sala będzie wyposażona w krzesła, stoły oraz minimum 15 stanowisk komputerowych
z siecią wewnętrzną i dostępem do Internetu. Wykonawca zapewni zastępczą
infrastrukturę informatyczną w przypadku awarii sprzętu,
− sala będzie wyposażona w rzutnik multimedialny wraz z ekranem, tablicę ścieralną
lub tablicę typu flipchart wraz z odpowiednimi flamastrami,
− usytuowanie rzutnika multimedialnego, ekranu oraz tablicy powinno zapewnić
wszystkim uczestnikom swobodny widok na nie podczas trwania szkolenia;
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3.4.1.7. Wykonawca zapewni obsługę cateringową w formie serwisu kawowego (kawa, herbata,
woda mineralna – bez ograniczeń, kruche ciastka – 2 szt./uczestnik) oraz obiadu
złożonego z jednego dania (mięso + dodatek (ziemniaki/kluski/ryż/kasza) + surówka)
wszystkim uczestnikom szkolenia (1porcja/uczestnik) w każdym dniu. Nie dopuszcza się
serwowania posiłku na sali szkoleniowej oraz w naczyniach jednorazowych.
3.4.1.8. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi przed rozpoczęciem szkolenia materiały
odpowiadające zakresowi merytorycznemu szkolenia (podręcznik/ skrypt) oraz materiały
piśmienne (długopis, notatnik formatu A4), które po zakończeniu szkolenia przechodzą
na jego własność. Ćwiczenia i zadania wykonywane przez uczestników podczas szkolenia
powinny zostać opisanie i zilustrowane na dostarczonych przez prowadzącego
materiałach. Materiały powinny być spięte lub zbindowane;
3.4.2. Realizacja szkoleń dla uczniów
3.4.2.1. Wykonawca przeszkoli 240-320 uczniów z zakresu obsługi platformy Moodle;
3.4.2.2. Listę uczestników z podziałem na grupy przygotuje i przekaże wykonawcy zamawiający;
3.4.2.3. Wykonawca dołączy do oferty szczegółowy program szkolenia uwzględniający
zagadnienia wymienione w punkcie 3.3.2.4 wraz z informacją o wymiarze czasowym
każdego tematu.
3.4.2.4. Wykonawca na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć uzgodni z zamawiającym szczegółowy
terminarz zajęć zgodny z programem szkolenia.
ZJAZD
Zjazd I

TEMATYKA
Podstawy korzystania z platformy Moodle.
Korzyści związane z nauką on-line.

3.4.2.5. Organizacja szkolenia:
− szkolenia realizowane będą w 16 grupach liczących od 15 do 20 uczestników,
− szkolenia dla każdej grupy będą realizowane będą w wymiarze 4 godzin.
3.4.2.6. Szkolenia w będą prowadzone w siedzibie zamawiającego.
3.4.2.7. Zamawiający udostępni nieodpłatnie sale szkoleniowe oraz wyposażenie niezbędne do
realizacji szkolenia.
3.4.2.8. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi przed rozpoczęciem szkolenia materiały
odpowiadające zakresowi merytorycznemu szkolenia, które po zakończeniu szkolenia
przechodzą na jego własność. Materiały powinny być spięte lub zbindowane w estetyczny
sposób.
3.4.3. W zakresie realizacji szkoleń, o których mowa w pkt 3.3.1. oraz 3.3.2. Wykonawca
zobowiązany jest do:
− prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzinowy zajęć oraz
tematy zajęć,
− sprawdzania listy obecności uczestników szkolenia oraz wyegzekwowania codziennego jej
podpisania przez osoby uczestniczące w szkoleniu,
− przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej zakończeniu szkolenia,
− zbiorczego opracowania ankiet ewaluacyjnych,
− dostarczenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnych z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby
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dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
(Dz. U. Nr 31, poz. 216), potwierdzonego imienną listą potwierdzającą odbiór certyfikatów,
− przekazania zamawiającemu po zakończeniu szkolenia kserokopii dziennika zajęć,
zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zbiorczego opracowania ankiet ewaluacyjnych;
3.4.4. Wykonawca będzie prowadził działania informujące o współfinansowaniu szkolenia ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez:
− oznaczenie sali wykładowej oraz wszystkich materiałów i dokumentów związanych
z przeprowadzonymi szkoleniami zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi
oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
− poinformowanie
przed
rozpoczęciem
szkolenia
wszystkich
uczestników
o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.5. Etap 4 - Udostępnienie platformy i treści on-line
3.5.1. Wykonawca zapewni hosting serwera na potrzeby eksploatacji platformy oraz treści
edukacyjnych;
3.5.2. Wykonawca zapewni następujące minimalne parametry hostingu:
− Przepustowość łącza internetowego minimum 20Mbps,
− Miejsce na dysku minimum 100 GB,
− Minimalny transfer miesięczny 800GB;
3.5.3. Wykonawca zapewni:
− zasilanie awaryjne,
− codzienny backup serwera,
− Uptime (czas nieprzerwanej pracy) na poziomie 99% w skali miesiąca i 99.5% w skali
roku,
− ochronę antywirusową i firewall,
− nadzór administracyjny;
3.5.4. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne zarówno w zakresie stworzonych materiałów
szkoleniowych jak i eksploatacji platformy szkoleniowej przez cały czas trwania projektu.
Uwaga: na etapie zawierania umowy, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym harmonogram
realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniający terminy realizacji poszczególnych etapów oraz
terminy realizacji prac cząstkowych, określonych w pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania
szczegółowe”, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Harmonogram
realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
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Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011
Szczegółowy wykaz szkoleń
KIERUNEK

LP
1

TECHNIK
MECHATRONIK

TECHNIK BHP

TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

TECHNIK
GAZOWNICTWA

TECHNIK MECHANIK

RÓWNOŚĆ SZANS

2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

SZKOLENIE
Podstawy mechatroniki
Technologie i konstrukcje mechaniczne
Proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Technologia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
Proces programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Technologia napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
Proces programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie
Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
Podstawy konstrukcji mechanicznych
Podstawowe układy sterowania i regulacji
Podstawowe techniki wytwarzania
Odwzorowywanie elementów maszyn, wykonywanie rysunków z wykorzystaniem
komputerowego wspomagania projektowania
Materialne środowisko pracy
Kształtowanie środowiska pracy
Człowiek w procesie pracy
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny prac
Konstrukcje mechaniczne cz. 1
Konstrukcje mechaniczne cz. 2
Techniki wytwarzania
Podstawy elektrotechniki i automatyki cz. 1
Podstawy elektrotechniki i automatyki cz. 2
Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
Silniki pojazdów samochodowych
Podwozia pojazdów samochodowych
Nadwozia pojazdów samochodowych
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej
Dobieranie i badanie materiałów konstrukcyjnych
Montowanie i sprawdzanie układów automatyki
Magazynowanie paliw gazowych
Odwzorowywanie elementów maszyn oraz posługiwanie się dokumentacją
techniczno – ruchową
Stosowanie aparatury kontrolno – pomiarowej w gazownictwie
Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych
Posługiwanie się językiem obcym
Usuwanie awarii w gazociągach
Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
Podstawy konstrukcji mechanicznych
Podstawowe układy sterowania i regulacji
Podstawowe techniki wytwarzania
Technologia wytwarzania części maszyn
Proces projektowania części maszyn
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Rynek pracy
Obrabiarki CNC
Szkolenie zdalne w zakresie równości szans
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Załącznik nr 2a
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011

..................................................................
/ Wykonawca /

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Wdrożenie e-learningowego systemu wspomagania nauczania
wraz z wykonaniem szkoleń zdalnych
w ramach projektu:
„Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011

(„Zamówienie”), oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych („Ustawa”), a mianowicie:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
5) w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów przedstawiam pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

...................................................
/ miejscowość, data /

.........................................................................
/ podpis Wykonawcy /
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Załącznik nr 2b
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011

..................................................................
/ Wykonawca /

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Wdrożenie e-learningowego systemu wspomagania nauczania
wraz z wykonaniem szkoleń zdalnych
w ramach projektu:
„Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011
składam oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

...................................................
/ miejscowość, data /

.........................................................................
/ podpis Wykonawcy /

______________________________________________________________________________________________
specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Wdrożenie e-learningowego systemu wspomagania nauczania wraz z wykonaniem szkoleń zdalnych
w ramach projektu: „Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie”

strona 32 / 42

Realizator projektu

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011

................................................................
/ Wykonawca /

Wykaz
wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Przedmiot zamówienia
(wskazać wszystkie dane dotyczące
przedmiotu zamówienia, niezbędne do
wykazania spełniania wymogów
określonych przez zamawiającego)

Data realizacji usługi
Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Nazwa i adres odbiorcy
(zamawiającego)

Załączniki:
- dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie.

………………………………………..
/ miejscowość, data /

..…………………………………….
/ podpis Wykonawcy /
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Załącznik nr 4
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011

................................................................
/ Wykonawca /

Wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Imię i nazwisko

Funkcja (rola),
jaka będzie
pełniona przy
realizacji
zamówienia

Wykształcenie

Posiadane
kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie

Podstawa do dysponowania
osobą, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia

* w tabeli należy zamieścić odpowiednio wszystkie informacje niezbędne do wykazania spełniania wymogów określonych przez
zamawiającego, np.: kierunek studiów, nazwa uczelni, numer dyplomu, nazwy/numery oraz daty wydania stosownych
certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń, ilość lat doświadczenia, opisy projektów, w tym: nazwy projektów, przedmiot i zakres projektów,
formuła szkoleń , szkolenia i testy były udostępnione z platformy (wykonawcy/ klienta), ilość ekranów w wykonanych multimedialnych
materiałach szkoleniowych, zakres czynności osoby w projekcie, wartość projektów, okres realizacji projektów, itp.

………………………………………..
/ miejscowość, data /

..…………………………………….
/ podpis Wykonawcy /
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Załącznik nr 5
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011
................................................................
/ Wykonawca /

Oświadczenie osób fizycznych
w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Wdrożenie e-learningowego systemu wspomagania nauczania
wraz z wykonaniem szkoleń zdalnych
w ramach projektu:
„Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie”
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) oświadczam, iż w stosunku do mnie:
a) nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*,
b) po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, przy
czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.

...................................................
/ miejscowość, data /

....................................................................
/ podpisy Wykonawcy /

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011
................................................................
/ Wykonawca /

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii
dla Dorosłych w Łodzi
90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122
OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych
Technologii Dla Dorosłych w Łodzi:
1) oferujemy wykonanie zamówienia pn.: Wdrożenie e-learningowego systemu wspomagania nauczania
wraz z wykonaniem szkoleń zdalnych w ramach projektu: „Edukacja zdalna szansą na zwiększenie
zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie” Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach Działanie: 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik
Nr 1 do siwz oraz wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do siwz za łączną kwotę:
………………...…. zł, słownie zł: ………….……………….…………….…………………………...........,
w tym:
WARTOŚĆ brutto (w zł)
Etap:
Czynność:
1
2
3
4

opracowanie treści edukacyjnych
wdrożenie platformy on-line
realizacja szkoleń dla kadry nauczycielskiej i uczniów
udostępnienie platformy i treści on-line

Suma:
suma poszczególnych pozycji

Oferowane wynagrodzenie jest kwotą brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
Oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2) informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki przetargu określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.
3) oświadczamy, że:
- uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
- w wyznaczonym terminie i miejscu dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze
umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- zamówienie nie zostanie wykonane przez podwykonawców. *
- zamówienie zostanie wykonane przez podwykonawców w części określonej w ofercie, zgodnie
z Załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. *
W załączeniu: szczegółowy program szkolenia
.................................................................
/ miejscowość, data /

.......................................................................
/ podpis Wykonawcy /

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011

.............................................................
/ Wykonawca /

Oświadczenie
o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) oświadczam, że powierzam wykonanie części zamówienia w zakresie:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
/wskazać część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom/

...................................................
/ miejscowość, data /

.......................................................................
/ podpis Wykonawcy /
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Załącznik nr 8
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nr sprawy: PPSNT – 33/02/2011
WZÓR

U M O W A N r .........
zawarta w dniu ...................... 2011 r. pomiędzy:
Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi; 90-145 Łódź,
ul. Narutowicza 122 - reprezentowaną przez:
……………………..………………........................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……..………………................................................................................................................................................
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”
Umowa reguluje wzajemne zobowiązania stron przy realizacji zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej większej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i zostaje
zawarta po rozstrzygnięciu przez Zamawiającego przetargu nieograniczonego i wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Przedmiot zamówienia
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: Wdrożenie e-learningowego systemu
wspomagania nauczania wraz z wykonaniem szkoleń zdalnych w ramach projektu: „Edukacja zdalna
szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie” Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach Działanie: 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach
szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że usługę objętą przedmiotem zamówienia wykona zgodnie ze wszystkimi
wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy pomocy własnego sprzętu, narzędzi i
materiałów, z zastrzeżeniem, iż na potrzeby realizacji szkoleń uczniów Zamawiający udostępni
Wykonawcy nieodpłatnie sale szkoleniowe oraz wyposażenie niezbędne do realizacji tego szkolenia.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
Wynagrodzenie umowne
§3
1. Wynagrodzenie umowne wynosi ogółem: …………………… zł (słownie …………………… złotych)
brutto, wraz z należnym podatkiem VAT, w tym:
Etap 1 - opracowanie treści edukacyjnych: …………………….. zł
Etap 2 - wdrożenie platformy on-line: …………………………… zł
Etap 3 - realizacja szkoleń dla kadry nauczycielskiej i uczniów :…………………. zł
Etap 4 - udostępnienie platformy i treści on-line: ……………………….. zł
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem maksymalnym za wykonanie pełnego
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegało waloryzacji.
3. Zapłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej.
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Warunki płatności
§4
1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Płatność za wykonanie poszczególnych etapów
przedmiotu zamówienia będzie dokonana przelewem po odbiorach częściowych i końcowym, na podstawie
protokółów odbiorów (częściowe i końcowy) wykonanych prac i wystawionych faktur/rachunków*.
2. Podstawą wystawienia faktury/rachunku* będzie pisemny protokół odbioru wykonanych prac,
potwierdzający wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy po uzyskaniu pisemnego zgłoszenia
Wykonawcy o zakończeniu prac i gotowości do odbioru.
4. Brak kompletnego przedmiotu zamówienia lub pozytywnej jego oceny upoważnia Zamawiającego do
odmowy podpisania protokółu odbioru – z podaniem uzasadnienia odmowy podpisania protokółu. W
przypadku sporu co do merytorycznej i technicznej poprawności wykonania przedmiotu zamówienia,
rozstrzygnięcia dokona niezależny ekspert wyznaczony przez Zamawiającego. Koszty opracowania
niezależnej opinii obciążają stronę przegrywającą.
5. Termin zapłaty za przedłożone przez Wykonawcę faktury/rachunki* wynosi do 30 dni licząc od daty
dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku.
6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty uważany
będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
*
w zależności od sposobu rozliczania się wykonawcy
Termin realizacji zamówienia
§5
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie:
 Etap 1 - opracowanie treści edukacyjnych: od ……………. do 30.11.2011r. ( z zastrzeżeniem, iż pierwsze
szkolenie zdalne zostanie wykonane najpóźniej do końca sierpnia 2011r. )
 Etap 2 - wdrożenie platformy on-line: od 01.12. 2011r. do 31.01.2012r.
 Etap 3 - realizacja szkoleń dla kadry nauczycielskiej i uczniów: od 01.01.2012r. do 28.02.2012r.
 Etap 4 - udostępnienie platformy i treści on-line: od 01.02.2012r. do 30.11.2012r.
2. Terminy realizacji prac cząstkowych, objętych przedmiotem zamówienia, ustala harmonogram realizacji
przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do umowy
3. Wykonawca na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć uzgodni z Zamawiającym szczegółowy terminarz zajęć
zgodny z programem szkolenia kadry nauczycielskiej i uczniów.
Autorskie prawa majątkowe
§6
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich,
przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób
trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw
autorskich innych osób.
2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
do wyników prac wynikających z umowy w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na
rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.
3. W ramach ustalonego wynagrodzenia, Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do wyników prac przygotowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem w kraju i
za granicą, na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw
zależnych. Korzystanie i rozporządzanie dziełem obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie,
2) zwielokrotnianie za pomocą technik drukarskich i komputerowych,
3) wprowadzanie do obrotu,
4) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
5) dokonywanie koniecznych zmian i przystosowań, niezbędnych do prawidłowego korzystania,
6) wprowadzania do pamięci komputera.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
Archiwizacja dokumentów
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokumentacji
związanej z realizacją przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność,
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji tychże
dokumentów.
2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu lub wskazanej przez niego instytucji
pośredniczącej wgląd do dokumentacji określonej w ust. 1.
3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania
przez Wykonawcę działalności przed terminem określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się pisemnie
poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów określonych w ust. 1.
4. Termin określony w ust. 1, może ulec wydłużeniu z uwagi na wymogi formalne stawiane Zamawiającemu
w związku ze źródłami finansowania projektów.
Przetwarzanie danych osobowych
§8
1. Powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych na rzecz realizacji projektu odbywać się będzie
zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.
2. Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę o powierzenie danych osobowych

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia
umownego, tj. kwotę................... w formie............................................................................................. .
Środki finansowe na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w postaci pieniądza
gromadzone są na koncie Zamawiającego.............................................................................................. .
2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota
............................................. zł jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących terminach:
1) zabezpieczenia, stanowiącego zapewnienie należytego wykonania umowy - nie później niż w 30 dniu
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, jeżeli nie zostaną
stwierdzone wady, bądź nie później niż w 30 dniu od daty ostatecznego usunięcia wad,
2) zabezpieczenia, stanowiącego roszczenia z tytułu rękojmi za wady - nie później niż w 15 dniu
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4.

5.
6.
7.

po upływie okresu rękojmi, jeżeli w tym okresie Zamawiający nie będzie zmuszony dochodzić
roszczeń za wadliwie wykonany przedmiot zamówienia.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę w pieniądzu
nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy zabezpieczenie wraz
z odsetkami przepada w całości na rzecz Zamawiającego.
Przepadek zabezpieczenia nie ma wpływu na naliczenie kar umownych wynikających z treści niniejszej
umowy oraz dochodzenia ewentualnego odszkodowania.
Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż w pieniądzu, winno bezwarunkowo
umożliwiać skorzystanie przez Zamawiającego z tych środków po wystąpieniu takiej konieczności.

Kary umowne
§ 10
1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
− za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu
zamówienia, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia umownego terminu wykonania
przedmiotu zamówienia,
− za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości
50 zł dziennie za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad,
− za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4
ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru prac w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następnego po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, chyba że zwłoka wynika z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne
na zasadach ogólnych.
5. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo naprawić na swój koszt szkody
powstałe podczas realizacji umowy wobec osób trzecich.
Rękojmia za wady oraz gwarancja
§ 11
1. Czas trwania rękojmi za wady wynosi 1 rok od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Uprawnienia z rękojmi mogą być podniesione po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie.
3. W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego
wynagrodzenia zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 04. 02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
.
§ 12
1. Wykonawca udziela 1 rok gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (szkolenia zdalne, działanie
hostowanego serwera), licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego wykonanego zamówienia.
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2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie wszystkie wady, usterki, błędy
ujawnione w czasie eksploatacji szkolenia oraz wady i usterki uniemożliwiające prawidłowe działanie
hostowanego serwera.

Koordynatorzy obowiązków umownych
§ 13
1. Do koordynowania pracami Wykonawca wyznacza ........................................................................................
2. Jako koordynatora Zamawiającego w okresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający
wyznacza ..........................................................................................................................................................
3. Zmiany personalne na stanowiskach, o których w ust. 1 i 2 wymagają aneksu do umowy.
Ustalenia końcowe
§ 14
Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość
i terminowość prac podwykonawców jak również za spełnienie przez nich obowiązków wynikających
z gwarancji, tak jak za działania własne.
§ 15
Oprócz powodów wymienionych w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. w trybie art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawne.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
W załączeniu:
Zał. nr l Zał. nr 2 Zał. nr 3 -

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oferta Wykonawcy
Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający:

Wykonawca:

……………………………...

…………………………
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