Znak sprawy: PCPR 2600.1.2020

Zamawiający:
Powiat Bialski
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Kurs prawa jazdy kat. C+E
w ramach projektu pn.: „Jestem – więc działam”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Wykaz zrealizowanych kursów
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (nie jest wymagane na etapie składania ofert)

Zatwierdzam:
Biała Podlaska, dnia 14.02.2020r.
Kierownik Zamawiającego
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Bialski
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41
NIP 5372342952 Regon 030237345
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax (83) 343 29 82
Strona internetowa zamawiającego: www.pcpr.powiatbialski.pl, pcprbialapodlaska.bip.lubelskie.pl
Adres e-mail zamawiającego: pcprbp@wp.pl e-mail do obsługi postępowania: projekty13.2@wp.pl
Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek – piątek 7:30-15:30
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej
„ustawą PZP” i przepisów wykonawczych do wymienionej ustawy.
2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4 Rodzaj zamówienia – usługi.
5 Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z art. 24aa ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.
C+E dla 5 osób na terenie miasta Biała Podlaska w ramach projektu pn.: „Jestem – więc działam”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zakończenie kursu do dnia 30 kwietnia 2020r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to
wynika z odrębnych przepisów
Firma posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez
wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca posiada kompetencje i
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wypisu z rejestru ośrodków szkolenia kierowców.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego,
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że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotowego zamówienia. (Załącznik nr 4 do SIWZ)
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
a) W zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie i
potwierdzi posiadanie doświadczenie w zakresie świadczenia co najmniej dwóch usług
zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. C+E„ zrealizowanego w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie). (Załącznik nr 4 do SIWZ i Załącznik nr 6 do
SIWZ)
b) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia
potwierdzającego, że wykonawca dysponuje odpowiednią kadrą zapewniającą wykonanie
przedmiotowego zamówienia. (Załącznik nr 4 do SIWZ)
c) W zakresie zdolności zawodowych Wykonawcy:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożenie przez wykonawcę oświadczenia
potwierdzającego, że wykonawca dysponuje odpowiednią kadrą zapewniającą wykonanie
przedmiotowego zamówienia. (Załącznik nr 4 do SIWZ)
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
2.1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.2. Oryginał pełnomocnictwa będzie załączony do oferty i zawierać będzie w szczególności
wskazanie: postępowania którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców.
2.4. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do
wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy PZP.
W tym celu wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną składają oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ), a oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) dla wszystkich wykonawców składających
ofertę wspólną podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
nie jest obowiązkowe na etapie składania. Każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenie w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy.
2.5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
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Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust.
1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP.:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498. z późn. zm.).
3. Zamawiający dokona sprawdzenia czy wykonawca nie podlega wykluczeniu gdy informację może
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 marca 2017 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700) w innych przypadkach
wykonawca zostanie poproszony o przedstawienie stosownych dokumentów.
Podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę. Wszelkie dokumenty w języku obcym wymagają stosownych tłumaczeń.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Do oferty należy dołączyć:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu;
1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
1.3. zaświadczenie o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców.
1.4. przedłożenie wykazu zrealizowanych kursów zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ
1.5. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VI. ust. 1.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1.2. dla wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną podpisuje i składa pełnomocnik. Oświadczenie te
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego. Oświadczenie może być złożone według wzoru zamieszczonego w
Załączniku nr 7 do SIWZ.
3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 poz.
1993).

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia
w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których zamawiający
przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul.
Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: projekty13.2@wp.pl
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
10.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Nazwisko i imię
Adam Golec

Stanowisko służbowe
główny specjalista

Tel/e-mail
83 343 29 82 / projekty13.2@wp.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty w swojej siedzibie.
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składanie ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzeżeń;
1.2. oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.1-1.5.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2020r. do godz. 14.00, w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, pokój
nr 340, w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób:
„Kurs prawa jazdy kat. C+E”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
10.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz. 1010), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne
bez zastrzeżeń.
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12.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14.
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.
15.
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.
16.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej
Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,– pokój nr 340, do dnia 25.02.2020r., do godziny
14.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X ust .9 SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. ust.1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, w dniu 25.02.2020r., o godzinie 14.15.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust 3 i 4 ustawy
PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pcpr.powiatbialski.pl,
pcprbialapodlaska.bip.lubelskie.pl informacje dotyczące:
7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
7.3. ceny i doświadczenia (ilości zrealizowanych usług) zawartych w ofertach.
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie nakłady, koszty i narzuty związane z wykonaniem
zamówienia.
3. Cena ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego
objętego przedmiotem zamówienia.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto” - C
2) „Doświadczenie” – D
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Cena ofertowa brutto

60%

60

Doświadczenie

40%

40

RAZEM

100%

100

Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
C = -------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Zrealizowane zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat
(minimum 2) Wykonawca otrzyma następującą ilość
punktów:
2 kursy – 0 pkt,
3 kursy – 10 pkt,
4 kursy – 20 pkt,
5 kursów – 30 pkt,
6 i więcej kursów – 40 pkt,

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L= C+D
gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, D
– punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie”
4. Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu,
którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, spełniającemu wymagania określone w SIWZ, który
zaoferuje najkorzystniejszą ofertę (uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich
kryteriów oceny ofert).
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie żąda wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. WARUNKI UMOWY
Zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1.1. wskazanych w ustawie,
1.2. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej:
1.2.1. o charakterze niezależnym od stron,
1.2.2. którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
1.2.3. którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
1.2.4. którego nie można przypisać drugiej stronie.
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania
warunków atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenia,
1.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron.
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XVII. Środki ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

XVIII. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 36 UST. 2 USTAWY PZP
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
7. Koszt opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
wykonawcę.
8 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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