ZAMAWIAJĄCY: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia Nr 15
64-100 Leszno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy
start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym
2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP4).

Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych pt.: Zapewnijmy dzieciom lepszy start” nr POKL.09.01.02-30-009/11 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
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Rozdział 1 – Nazwa oraz adres zamawiającego
MIASTO LESZNO
Reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna
Prowadzący postępowanie
Urząd Miasta Leszna
Wydział Edukacji
ul. Przemysłowa 10
64-100 Leszno
Telefon
(65) 529 – 81 – 61
Fax
(65) 529 – 81 – 31
NIP
697 – 22 – 59 – 898
Regon
411050445
Email
wedu@leszno.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dla zadania pn.: Usługi
edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla
których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP4)” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Rozdział 2 – Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych
ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r, Nr 16, poz. 93).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części „specyfikacją” lub
„SIWZ” jest:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226,
poz.1817),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku
do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z 2009r., Nr 224, poz. 1763).
Ilekroć w SIWZ jest mowa o Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć (w SP4) dla uczniów klas I – III szkół
podstawowych, prowadzonych przez Miasto Leszno, w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV: 80000000 – 4, 80100000 – 5.
Szkoła Podstawowa nr 4
Przewidziano do realizacji 5 rodzajów zajęć:
1. Zad. 1- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji- w wymiarze 32 godz. na grupę w roku szkolnym- dla 4 grup (2011/12- 2 grupy, 2012/13- 2 grupy)łącznie 24 dzieci
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2.

Zad. 3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w wymiarze 32 godz. na grupę w roku
szkolnym- dla 2grup (2011/12- 1 grupa, 2012/13- 1 grupa)- łącznie 16 dzieci
3. Zad. 4 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- w
wymiarze 32 godz. na grupę w roku szkolnym- dla 2grup (2011/12- 1 grupa, 2012/13- 1 grupa)- łącznie 17 dzieci
4. Zad. 5 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- w wymiarze 32 godz. na grupę w roku szkolnym- dla
2grup (2011/12- 1 grupa, 2012/13- 1 grupa)- łącznie 30 dzieci
5. Zad. 6 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych- w
wymiarze 32 godz. na grupę w roku szkolnym- dla 4 grup (2011/12- 2 grupy, 2012/13- 2 grupy)- łącznie 24 dzieci
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części w następujący
sposób:
Część 1 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji- 64 godz. zajęć, w tym
w roku 2011-8 godz.,
w roku 2012- 36 godz.,
w roku 2013- 20 godz.
Część 2 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji- 64 godz. zajęć, w tym
w roku 2011-8 godz.,
w roku 2012- 36 godz.,
w roku 2013- 20 godz.
Część 3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 64 godz. zajęć, w tym
w roku 2011-8 godz.,
w roku 2012- 36 godz.,
w roku 2013- 20 godz.
Część 4 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- 64 godz.
zajęć, w tym
w roku 2011-8 godz.,
w roku 2012- 36 godz.,
w roku 2013- 20 godz.
Część 5 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- 64 godz. zajęć, w tym
w roku 2011-8 godz.,
w roku 2012- 36 godz.,
w roku 2013- 20 godz.
Część 6 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych - 64
godz. zajęć, w tym
w roku 2011-8 godz.,
w roku 2012- 36 godz.,
w roku 2013- 20 godz.
Część 7 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych - 64
godz. zajęć, w tym
w roku 2011-8 godz.,
w roku 2012- 36 godz.,
w roku 2013- 20 godz.

Rozdział 4 – Opis części zmówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno lub więcej części, o których mowa w rozdziale
3 SIWZ.

Rozdział 5 – Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia: od dnia podpisania umowy do 21.06.2013 roku.
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Rozdział 6 – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22
ust. 1 pkt 3 ustawy):
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że, dysponuje minimum jedną osobą posiadającą
wykształcenie kierunkowe dla poszczególnej części zamówienia, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009r., Nr 50 poz. 400), w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 7 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a
ofertę uznaje się za odrzuconą.

Rozdział 7 – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 5 do SIWZ), oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 3 niniejszej
SIWZ).
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6 do SIWZ);
3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z
postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ),
b) 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. ( załącznik nr 3 do SIWZ).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ppkt 3. (*)
(*) powyższe jest wymagane w przypadku gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia. Nie
wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji
zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. sprzęt, pracowników).
4) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5) Inne dokumenty:
a) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie
konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub
z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 11
ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ).
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b) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania
podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 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 2009r., 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.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać dostarczone również
w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
*UWAGA – w przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Rozdział 8 – Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą
faksu z zastrzeżeniem, że powyższe dokumenty należy złożyć również w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ
bezpośrednio u Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej, bez wskazania źródła zapytania.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować
treść dokumentów składających się na SIWZ.
8. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz
umieści na stronie internetowej.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
oraz zamieści informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana
na tej stronie.
10. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 200r – Prawo zamówień publicznych.
11. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
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Lucjan Rosiak

tel. 65 529 81 61

Maciej Dubiel

tel. 65 529 81 04

Zamawiający informuje, że Urząd Miasta Leszna jest czynny w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek 7.30 – 17.00
- wtorek-piątek 7.30 – 15.30

Rozdział 9 – Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 10 – Termin związania ofertą
1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny
do zawarcia umowy, 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.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub
partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do
wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
6. Wymaga się by oferta była złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez
uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Na opakowaniu (kopercie)
oferty umieścić należy napis:
„Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w
ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych pt.:
„Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w
roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 w szkołach dla których prowadzącym jest Miasto Leszno (SP4) – część
……….*(wpisać nr części na którą składana jest oferta)” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 10.10.2011 r. do
godz. 12:00” oraz adres Zamawiającego.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
8. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań
w jego imieniu.
10. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Czynności wycofania, jak i zmiany oferty może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu
Wykonawcy.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
15. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania (koperty) oferty, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w
postępowaniu.
16. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część. Jeżeli Wykonawca złoży więcej ofert na tę samą część, zostaną
one wszystkie odrzucone.

Rozdział 12 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna
Wydział Edukacji ul. Przemysłowa 10 pokój nr 8 do dnia 10.10.2011r., do godz. 11:00.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji ul. Przemysłowa 10
dnia 10.10.2011r., o godz. 12:00 pokój nr 10.
4. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu
informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Rozdział 13 – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi w formularzu oferty cenę brutto w złotych polskich, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do
grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty za daną część jest ostateczną dla całego zakresu zamówienia.
3. Wykonawca w cenie ryczałtowej zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie
wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Należną stawkę podatku VAT Wykonawca ma obowiązek ustalić na
dzień składania ofert.

Rozdział 14 – Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą
Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
Rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział 15 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu ofertę zawierającą najniższą cenę wyliczoną dla danej
części zamówienia.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 100 % znaczenia.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i zawiera najniższą cenę dla danej części zamówienia.
4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 16 – Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
Strona 7 z 11

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 zostaną zamieszczone na
stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie zostało przesłane za pomocą faksu albo 10 dni jeżeli zostało
przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w
ust. 3, jeżeli:
1) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę,
2) nie odrzucono żadnej oferty,
3) z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających
wykształcenie osób zdolnych do wykonania zamówienia dla poszczególnej części, o których mowa w rozdziale 6 pkt 1
ppkt 3 niniejszej SIWZ.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum
wówczas Wykonawcy ci zobowiązani będą do przedstawienia umowy konsorcjum przed zawarciem umowy na
wykonanie zamówienia, z której wynikać będzie, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
2) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia,
4) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, w trakcie realizacji
zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.
8. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienie z udziałem podwykonawców
wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kopii umów z podwykonawcami z zachowaniem
przepisu art.6471 §2 kodeksu cywilnego, z których wynikać będzie przynajmniej zakres rzeczowy i wartościowy
podzlecanych prac oraz cesje wierzytelności a fakt ten zostanie opisany w zawieranej umowie o zamówienie publiczne.
Powyższe dokumenty należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 2 dni przed ustaloną datą podpisania umowy o
zamówienie publiczne.

Rozdział 17 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru wykonawcy chyba, że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
a. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron;
b. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy;
c. przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy;

Strona 8 z 11

2.

3.
4.
5.
6.

d. dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość
wynagrodzenia – koszty związane ze wzrostem stawki obciążają sprzedawcę),
e. zajdą inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;
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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione
wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, który w przypadku realizacji zamówienia
przy udziale podwykonawców zostanie uzupełniony o stosowne postanowienia w tej kwestii.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem powiadamiającym o
wyborze jego oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

Rozdział 18 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Wobec czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami ustawy
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie:
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wykazywać 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 3. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynność tą nie przysługuje odwołanie.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób (np. pocztą).
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze z zastrzeżeniem przepisów art. 183 ust.2-6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
14. 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 SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego. 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.
Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Rozdział 19 – Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy;
2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej;
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
8. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Rozdział 20 – Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr 1 – formularz „OFERTA”,
nr 2 – formularz „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUI BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA”
nr 3 – formularz „OŚWIADCZENIA”
nr 4 – wzór umowy,
nr 5 – formularz „WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA”
nr 6 – formularz „OŚWIADCZENIA”, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia;
nr 7 – formularz „OŚWIADCZENIA” o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami
w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców,
Opracowała Komisja przetargowa w składzie:
1. Lucjan Rosiak

- …………………………………………

2. Krzysztof Kaczmarzyk

- …………………………………………

3. Maciej Dubiel

- …………………………………………

.......................................................... Leszno dn. dn. 30 września 2011r.
Potwierdzam zgodność z
Prawem zamówień publicznych
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……………………………………….. Leszno, dn. dn. 30 września 2011r.
Naczelnik Wydziału Edukacji

…….…...................................................................
Zatwierdzam, Leszno dn. 30 września 2011r.
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