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Z-ca Dyrektora 

Krzysztof Przybylski 

ZATWIERDZIŁ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

na wybór wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych  

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 

40-507 Katowice,  ul. Francuska 78 

Rozdział I. Informacje o Zamawiającym  

Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 

Adres:40-507 Katowice, ul. Francuska 78  

Numer telefonu (0-32) 359 30 00  

Numer faksu (0-32) 359 30 01 

Godziny urzędowania od 730- 1530, od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.word.katowice.pl 

Rozdział II. Tryb postępowania. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 

z  późn. zm), zwana dalej „Pzp” 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 

ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.  

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46  Prawa 

zamówień publicznych.  

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

"SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 24 aa Pzp ( procedura odwrócona).  

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 

14. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa 

w  art.  67 ust. 1 pkt 6 i 7  

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  

Kod CPV - 805000000-9 Usługi szkoleniowe 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wykładów na kursie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na 

badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Szczegółowy program kursu 

reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zawarty jest 

w  Załączniku do ww. Rozporządzenia. 

2. Kursy reedukacyjne mogą być prowadzone w każdym dniu tygodnia, w grupach liczących  do 15 uczestników, 

w ciągu dwóch dni, po 8 godzin w każdym dniu kalendarzowym, w formie wykładów. Kursy w  zależności 

od  potrzeb słuchaczy mogą być prowadzone w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, ul.  Francuska 78, 

lub w Oddziałach terenowych WORD: Dąbrowa Górnicza  ul. Tysiąclecia 56, Jastrzębie ul. A. Krajowej 31, 

Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98,  Rybnik ul. Ekonomiczna 21, Tychy ul. Jana Pawła II 3.  

3. Zamawiający zapewnia sale wykładowe. 

Koszty dojazdu do miejsca wykonywania kursów ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający wymaga aby do wykonania zamówienia/ prowadzenia wykładów  Wykonawca dysponował 

co  najmniej 4 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe psychologiczne. Osoby te na dzień składania 

ofert powinny być czynnymi zawodowo psychologami .  Każdy z wykładowców musi posiadać imienną 

pieczątkę i dysponować na zajęciach własnym sprzętem multimedialnym   

Wykonawca może dysponować większą ilością osób wykonujących zamówienie, Wszystkie te osoby muszą 

spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, 
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5. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obowiązującym „Regulaminem kursu”, który udostępniony jest 

w dziale Szkoleń WORD lub na stronie internetowej : www.word.katowice.pl 

6. Zamawiający planuje przeprowadzanie 14 kursów miesięcznie tj. 168  kursów w okresie 12 miesięcy. Ilość 

kursów w miesiącu może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z uwagi na ilość osób kierowanych 

przez starostwa na kurs reedukacyjny. Zamawiający będzie informował o tym fakcie z 14 dniowym 

wyprzedzeniem. Kursy mogą być prowadzone w tym samym terminie w różnych Oddziałach Terenowych 

WORD  

7. Umowa ulegnie rozwiązaniu po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy lub po wyczerpaniu limitu 

przeprowadzonych kursów tj. 168 kursów.  

8. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy możliwe jest zastąpienie 

zaproponowanego wykładowcy inną osoba, pod warunkiem, że spełnione będą wszystkie wymagania 

dotyczące kwalifikacji i doświadczenia wykładowcy określone w pkt. 4 po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

przed rozpoczęciem planowanych zajęć.  

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania Zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania ilości 168 kursów.  

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu  oraz podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp; oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o  zamówieniu oraz  SIWZ. 

1. Podstawy wykluczenia: 

1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 

w  następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia 

fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy: 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 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978, 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 2015 r. poz. 233, z późn.zm.); 

2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca 

do  prowadzenia wykładów  będzie dysponował co najmniej 4 osobami  posiadającymi wykształcenie wyższe 

psychologiczne, Osoby te na dzień składania  ofert  powinny być czynnymi zawodowo psychologami. 

(Wykaz  osób Załącznik nr 6). 

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać 

na  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wymaga to spełnienia 

warunków poniższych: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (należy załączyć do oferty - 

wzór załącznik nr 3); 

2) Zamawiający uzna, że udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w  postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o  których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp  oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub  doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te  zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy 

z  Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;  

b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;  

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt 

ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia w zakresie 

wskazanym w załącznikach 1-2 do oferty składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  zamówienie. 

5. Podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, 

który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia w zakresie wskazanym 

w  załącznikach nr 1-2 do oferty.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

W  przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom 

żadnej części Zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w  postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdz. V. ust 1 pkt.2 do oferty należy 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 -2. 

Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej , wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) wykaz osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego tych osób ( załącznik nr 6.), 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w  art.  86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 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 zamówienia – (WZÓR w pliku do pobrania). 

4. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów  w niniejszej SIWZ 

na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

5. Forma składanych dokumentów: Dokumenty, wymienione w Rozdziale VI SIWZ, należy złożyć w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm. ).  

Uwaga: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w  art.  22 ust. 1 ustawy oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 

24 ust. 1 pkt. 23 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej należy złożyć w  oryginale 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

Uwaga:  

• Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie 

takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 

w  formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

• Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  



AT-ZP.262.7.2020. 

 4 

6. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

6.1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

6.2. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy 

Pzp. 

6.3. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub 

art.  24 ust.5 ust.1 Ustawy może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem 

wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy. 

6.4. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt.6.3 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  

6.5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) jest niezgodną z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp., 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d)  jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

g) 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 Pzp., 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

i) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 

j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a  tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować winny sposób.  

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z  Wykonawcami.  
1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się:  

za pośrednictwem posłańca: korespondencję w formie papierowej proszę kierować  na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78; 

za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w  rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 344) adres e- mail: zamowienia@word.katowice.pl  

Zamawiający nie dopuszcza przekazywania dokumentów droga faksową. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony  niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymanej korespondencji wysłanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub braku informacji zwrotnej o nieprawidłowym adresie e-mail Zamawiający dysponując 

potwierdzeniem wysłania , przyjmuje , że korespondencja została odebrana przez Wykonawcę  

Odpowiedzialność za błędnie, niewłaściwie lub niekompletnie wskazane dane do korespondencji oraz 

niewskazanie nowego adresu e-mail w przypadku jego zmiany ponosi Wykonawca. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłynęły do Zamawiającego, uważa się za 

dokumenty złożone w terminie , jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. 

mailto:zamowienia@word.katowice.pl
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Za datę wpływu dokumentów elektronicznych, oświadczeń elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień   oraz informacji przekazywanych na adres e-mail zamawiającego. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktu  z Wykonawcami jest Łukasz Żurawik. 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział IX. Termin związania ofertą  

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została 

sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w SIWZ;  

3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną 

do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli;  

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu;  

5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem 

Wykonawcy; 

6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

7) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 

w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także 

wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu 

art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

8) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

9) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz 

opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie.  

 

Nazwa Wykonawcy 

Przetarg nieograniczony na  wybór Wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych 

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nr AT-ZP.262.7.2020. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w  Katowicach 40-507 Katowice, ul. Francuska 78 

Nie otwierać przed 8.01.2021 r. godz. 9:15 

 

10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej 

w  powyższy sposób.  

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, 

uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie 

z odpowiednim dopiskiem, np. Zmiana oferty przetargowej  na  wybór Wykonawcy, który przeprowadzi 

wykłady na Kursach reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Katowicach, dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach 40-507 Katowice, ul.  Francuska 78”. 

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.  
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Rozdział XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Miejsce składania ofert: 

1) Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego.  

2) Oferty należy składać osobiście, we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem postępowania - jak opisano w Rozdz. X  SIWZ.  

3) Termin składania ofert upływa dnia 8.01.2021 roku, o godz. 9:00.  

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

2. Otwarcie ofert.  

1) Oferty zostaną otwarte w dniu 8.01.2021 roku, o godz.9.15 w siedzibie Zamawiającego.  

2) Otwarcie ofert jest jawne.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 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. 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Aby wyliczyć cenę oferty należy zaproponowaną cenę brutto za 1 godzinę wykładu pomnożyć przez ilość 

godzin wykonywanych kursów ( tj. 168 kursów x16 godzin= 2688 godzin), co daje cenę brutto za całość 

zamówienia. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z  wyodrębnieniem należnego podatku od towarów i usług i ceny netto.  

2. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. Jeżeli trzecia 

cyfra po przecinku jest mniejsza niż  5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie. Jeżeli trzecia cyfra 

po przecinku jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.   

3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 

5.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.  

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz 

z  podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert . 

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie: 

1. Kryterium : Cena oferty za cały przedmiot zamówienia (- 60%.) 

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów  

Pozostałe proporcjonalnie mniej wg poniższej formuły.  

Najniższa cena brutto  wśród ofert badanych  
A  =  --------------------------------------------------------- x 100 x 60% 

Cena brutto  badanej oferty  

2. Kryterium zatrudnienia: W kryterium zatrudnienia Zamawiający oceni ilość – wykładowców posiadających 

dodatkowo wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań  psychologicznych w  zakresie 

psychologii transportu wraz z informacjami o  numerze porządkowym wpisu (spis należy załączyć do oferty 

- wzór załącznik nr 4)  - 20 % wg skali:  
4 i powyżej psychologów transportu –20 pkt 

3 psychologów transportu – 15 pkt 

2 psychologów transportu  – 10 pkt 

1 psychologów transportu  –5 pkt 

0 psychologów transportu – 0 pkt 

3. Kryterium aspekty społeczne   : -  kryterium dostępność dla wykładowców  z orzeczeniem 

o  niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim lekarza orzecznika ZUS – ( spis wykładowców należy 

załączyć do oferty – wzór załącznik nr 4)  - 20 % wg skali:2 lub więcej wykładowców z orzeczeniem 

o  niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim lekarza orzecznika ZUS  –20 pkt 1 wykładowca 

z  orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim lekarza orzecznika ZUS – 10 pkt 

0 wykładowców z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim lekarza orzecznika ZUS – 0 

pkt. 
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4. Oferty w kryterium cena zostaną przeliczone według podanego wzorów. Do punktów uzyskanych w 

kryterium cena zostaną dodane punkty przyznane w kryteriach: zatrudnienie i aspekty społeczne. Wynik 

będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

UWAGA: Wykładowcy wskazani przez Wykonawcę w kryterium zatrudnienia i w kryterium aspekty 

społeczne muszą brać udział w wykonywaniu Zamówienia.  

Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeżeli co najmniej 1 raz w miesiącu wykładowca wymieniony 

w  liście (załącznik nr 4) poprowadzi wykłady na kursie reedukacyjnym. Jeżeli liczba kursów reedukacyjnych 

w miesiącu będzie mniejsza niż ilość wykładowców, zgłoszonych w kryterium zatrudnienia i  w kryterium 

aspekty społeczne, Zamawiający uzna kryteria za spełnione, jeśli Wykładowcy ( wymienieni w Załączniku 

nr  4) poprowadzą szkolenia  co drugi miesiąc. 

5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli 

zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty 

do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.24 aa ust 1 ustawy Pzp. Po  dokonaniu 

oceny ofert, a przed formalnym poinformowaniem wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający wzywa wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

w  wymaganym terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu (ocena podmiotowa Wykonawcy) w trybie 

art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy,  Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert , bez przeprowadzenia 

ich ponownego badania  i oceny, chyba, ze zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,  

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza stosowną informację na stronie 

internetowej.  

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji 

o  wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.  

2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:  

a) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,  

b) cel zawarcia umowy,  

c) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i  rękojmi),  

d) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego 

za  wykonanie umowy,  

e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.  

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

Rozdział XVI. 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  

Wzór umowy  Załącznik nr 7 
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Istotne dla stron postanowienia, zawarte są w załączonym wzorze umowy. Postanowienia ustalone we wzorze 

umowy nie podlegają negocjacjom.  

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia  
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, 

a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale Vl Prawa zamówień publicznych 

"Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

Rozdział XVIII. Postanowienia końcowe 

Dokumenty składane wraz z ofertą i kalkulacją cenową  
1) Załącznik nr 1 oświadczenie zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Załącznik nr 2 oświadczenie zgodne z art.  25a ust.1 ustawy Pzp. 

3) Załącznik nr 3 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

4) Załącznik nr 4 Wykaz osób dla   Kryterium zatrudnienia z informacjami o wpisie do ewidencji 

psychologów uprawnionych do badań  psychologicznych  w zakresie psychologii transportu wraz 

z  numerem porządkowym wpisu). 

5) Załącznik nr 4 Wykaz osób  dla  Kryterium aspekty społeczne z informacjami o osobach. 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczeniem lekarskim.  

6) Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

Aktualny odpis z rejestru lub ewidencji; 

Wykaz osób – załącznik nr 6 z oświadczeniami;  

Ponadto:  

Załącznik nr 7– UMOWA – WZÓR;  
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………….……………………… 

Miejscowość, data 

………….……………………… 

Pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa:........................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... ............................................... 

Siedziba:..................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej………………………………………………………………………………………... 

Strona internetowa...................................................................................................................................................... 

Numer telefonu........................................................................................................................................................... 

Numer faksu............................................................................................................................................................... 

Numer REGON.......................................................................................................................................................... 

Numer NIP............................................................................................................................. .................................... 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia i załączyć do 

oferty pełnomocnictwo zgodne z art. 23 ust. 2 Pzp. 

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy): 

Nazwa firmy/imię i nazwisko ................................................................................................................................... 

Adres ........................................................................................................................................................................  

numer telefonu i faksu............................................................................................................................................... 

adres e-mail ............................................................................................................................. ................................. 

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach 

reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, dla Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78, nr sprawy  AT-ZP.262.7.2020 

oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

za kwotę: 

1. Cena brutto za 1 godz.  Wykładów  tj. ………………….. x 2688 roboczogodzin  = ……………………… 

cena brutto za całość Zamówienia słownie: ……………………………………………zł  

  w tym VAT jeśli obowiązuje: ………………. - wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: 

"nie dotyczy"………………………………………. 

 wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają podstawę prawną zwolnienia 

z  VAT 

 …………………………………………………………….. 

Cena netto za całość zamówienia:......................................................zł  

Słownie: …..........................................................................................zł.  
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2. Kryterium zatrudnienia: ilość psychologów posiadających wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do 

badań  psychologicznych  w zakresie psychologii transportu:……………  

3. Kryterium aspekty społeczne : Ilość psychologów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub 

orzeczenie lekarskie lekarza orzecznika ZUS: …………. 

Termin wykonania zamówienia :12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania ilości 168 

kursów. 

1) Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są ........................................................................................ . 

tel. kontaktowy, faks:........................................................................... ... 

zakres odpowiedzialności ....................................................................... 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej 

podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest:  

stanowisko................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko............................................................................................................................................................ 

 tel................................................................................................ ................................................................................ 

 fax. ………………………......................................................................................................................................... 

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

1. Akceptuję  (-jemy) bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony w SIWZ. 

2. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  umowę zobowiązuję - (emy) się zawrzeć 

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  

3. Nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia. 

4. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*,  

Nazwa podwykonawcy 

siedziba 

NIP podwykonawcy Powierzona część zamówienia 

I   

II   

II   

IV   

5. W przypadku nie wypełnienia tego punktu  w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone 

podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.  

6. Za prace wykonywane  przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność. 

7. Wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 

8. Informuję, że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 

Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

1 … … 

… … … 

9. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wymienione 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

10. .Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji.  
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11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o  udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* (W przypadku gdy wykonawca nie 

przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

12. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*. 
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które 

zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

……………………………………….. 

miejscowość i data 

………………………………………… 

podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do oferty 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi 

wykłady na Kursach reedukacyjnych  

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 

40-507 Katowice,  ul. Francuska 78, 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o  zamówieniu rozdziale V. ust.2 SIWZ. 

……………………………………….. 

miejscowość i data 

………………………………………… 

podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu rozdziale V ust. 2. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotów:………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………., w następującym zakresie………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

……………………………………….. 

miejscowość i data 

………………………………………… 

podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do oferty 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust.1  ustawy Pzp.  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi 

wykłady na Kursach reedukacyjnych  

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,  

40-507 Katowice,  ul. Francuska 78, 

oświadczam, co następuje:  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 

lub art. 24 ust. 5 pkt 1.  

………………………………………. 

miejscowość i data 

………………………………………… 
podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 24 ust.5 pkt.1 Ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

………………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….. 

miejscowość i data 

………………………………………… 

podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………(podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

……………………………………….. 

miejscowość i data 

………………………………………… 

podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 

2 ustawy Pzp] 

(pieczęć Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a  także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 

o  udzielenie zamówienia. 

……………………………………….. 

miejscowość i data 

………………………………………… 

podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

……………………………………….. 

miejscowość i data 

………………………………………… 

podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy  



AT-ZP.262.7.2020. 

 15 

Załącznik nr 3 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

w postępowaniu pn. „wybór Wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych  dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice,  ul. Francuska 78, 

.........................................................................................................………………………………………………… 

(nazwa i siedziba podmiotu) 

Oświadczam , że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. Zm.) odda Wykonawcy  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

Do dyspozycji następujące zasoby/osoby z uprawnieniami*  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

na okres realizacji zamówienia publicznego na „wybór Wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach 

reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 

78 

*) niepotrzebne skreślić. 

Ponoszę solidarnie z wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia 

- chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.  

……………………………………….. 

miejscowość i data 

…………………..…………………….………………. 

podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną  

osoby lub osób upoważnionych do podpisu  

w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji  

……………………………………….. 

miejscowość i data 

…………………..…………………….………………. 

podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną  

osoby lub osób upoważnionych do podpisu  

w imieniu Wykonawcy składającego ofertę  

UWAGA! – należy podać zakres udostępnionych zasobów, sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, okres na jaki udostępnione są zasoby, sposób przekazania(np. umowa cywilno – prawna, 

uczestnictwo w realizacji zamówienia na zasadzie podwykonawstwa ) 

  

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 

NA POTWIERDZENIE KRYTERIUM ZATRUDNIENIA I KRYTERIUM ASPEKTÓW 

SPOŁECZNYCH 

WYKAZ psychologów – wykładowców posiadających dodatkowo   

wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych  w zakresie psychologii 

transportu wraz z informacjami o numerze porządkowym wpisu  oraz  

wykaz wykładowców psychologów posiadających dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnoprawności lub 

orzeczenie lekarskie  
składany wraz z ofertą 

 Imię nazwisko  Nr wpisu do ewidencji 

psychologów transportu  

Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub 

orzeczenie lekarskie lekarza 

orzecznika ZUS 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Tabelę można powielać w zależności od potrzeb 

……………………………………………………………………………………… 

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)   
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Załącznik nr 5 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 

z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w  Katowicach, 

b) inspektor ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach: 

iod@word.katowice.pl, telefon 32/3593020, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wybór Wykonawcy, który przeprowadzi 

wykłady na kursach reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach 

nr AT-ZP.262.7.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp, 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

h) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

___________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.   

mailto:iod@word.katowice.pl
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Załącznik nr 6 

WYKAZ OSÓB / ZAKRES ………………….OT WORD ……………….. 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG, 

KONTROLĘ JAKOŚCI LUB KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, WRAZ Z 

INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, UPRAWNIEŃ, 

DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ 

INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Wykształcenie wyższe 

psychologiczne (w którym roku 
psycholog uzyskał tytuł 

magistra psychologii  i na jakiej 

uczelni, numer wpisu na listę  
w  Regionalnej Izbie 

Psychologów). 

Doświadczenie w pracy psychologa do dnia 
składania ofert ( miejsca pracy). 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobami1 

1     

2     

3     

4.     

Tabelę można powielać w zależności od potrzeb. 

……………………………………………….. 

(data, imię i nazwisko oraz podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

                                                           
1 Wykonawca zobowiązany jest podać na jakiej podstawie dysponuje osobami wymienionymi w pkt I – na przykład: umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa cywilno-prawna, dysponowanie na podstawie udostępnienia zasobu itp 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 

UMOWA Nr …………………..  
zawarta w dniu …………… r.  w Katowicach pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowice z siedzibą 40-507 Katowice, ul. Francuska 78, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje: 

Dyrektor – ………………………. 

a: ................................................ z siedzibą ..............................................  

REGON: ..............................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

...............................................................,  

w dniu ............., o następującej treści: 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych 

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach  

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. 

w  sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 

oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu. Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zawarty jest w Załączniku Nr 1 do ww. Rozporządzenia 

oraz wymagań Zamawiającego wobec Wykonawcy określonych w specyfikacji oraz w ofercie Wykonawcy. 

2. Terminowego i sprawnego wykonywania przedmiotu umowy oraz do bieżącej współpracy z Zamawiającym 

na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przeprowadzenia szkoleń zgodnie z ułożonym przez Zamawiającego harmonogramem. Wszelkie zmiany 

w  harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego.  

§ 3 

1. Kursy reedukacyjne mogą być prowadzone w każdym dniu tygodnia, w grupach liczących do 15 

uczestników w ciągu dwóch dni,(po 8 godzin w każdym dniu) w formie wykładów. 

2. Kursy w zależności od potrzeb słuchaczy mogą być prowadzone w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, 

ul. Francuska 78, lub w Oddziałach terenowych WORD: Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 56, Jastrzębie ul. 

A. Krajowej 31, Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98, Rybnik ul. Ekonomiczna 21,  Tychy ul. Jana Pawła II 

3. 

Zamawiający zapewnia sale wykładowe. 

Koszty dojazdu do Oddziałów Terenowych WORD ponosi Wykonawca.  

3. Zamawiający wymaga aby do wykonania zamówienia/prowadzenia wykładów Wykonawca dysponował 

co  najmniej 4 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe psychologiczne. Osoby te powinny w dniu 

składania ofert być czynnymi zawodowo psychologami. Każdy z wykładowców musi posiadać imienną 

pieczątkę i  dysponować na zajęciach własnym sprzętem multimedialnym. Wykonawca może dysponować 

większą ilością osób wykonujących zamówienie, Wszystkie te osoby muszą  spełniać wymagania określone w 

ust. 3 niniejszego paragrafu. Wykaz wykładowców stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający planuje przeprowadzanie 14 kursów miesięcznie tj. 168 kursów w okresie 12 miesięcy. Ilość 

kursów w miesiącu może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z uwagi na ilość osób kierowanych 

przez starostwa na kurs reedukacyjny. Zamawiający będzie informował o tym fakcie z 14 dniowym 

wyprzedzeniem. Kursy mogą być prowadzone w tym samym terminie w różnych Oddziałach Terenowych 

WORD  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli prawidłowości prowadzonych zajęć przez 

Kierownika Działu Szkoleń lub inną wyznaczoną osobę. 

§ 4 

1. Za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Wynagrodzenie za 1 godz. wykładu wynosi …………… (słownie: …………….. 00/100 zł), wobec czego 

całkowita, maksymalna wartość wynagrodzenia (za 2688 godzin szkolenia tj. 168 kursów) 

to  ……………………………. zł (słownie: …………. 00/100). (Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku 

od  towarów i usług wynika z art. 43 ust. 1 ………………….) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 

11  marca 2004 r., wobec czego kwota netto i brutto wynagrodzenia są równe.) 

3. W przypadku rzeczywistego przeprowadzenia mniejszej ilości kursów, wynagrodzenie ulegnie 

odpowiedniemu pomniejszeniu. 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 płatne będzie częściowo za wszystkie przeprowadzone w danym 

miesiącu szkolenia. Rozliczenie nastąpi w miesiącu następnym po miesiącu rozliczeniowym w terminie 

do  14  dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, rachunku, bądź KARTY CZASU PRACY 

stanowiącej podstawę dokonania wypłaty wynagrodzenia  i prawidłowego rozliczenia czasu pracy. 

5. Dokumenty, dotyczące potwierdzenia wykonania usługi należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 

do  5- go dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usługi. 

§ 5 

1. Umowa wykonywana będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Umowa ulegnie rozwiązaniu po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy lub po wyczerpaniu ilości 

zaplanowanych 168  szkoleń . 

§ 6 

1. Osobami, które będą wykonywały zamówienie są osoby spełniające wymagania określone w Rozdz. V ust.2 

SIWZ. Wykonawca złoży Zamawiającemu „Wykaz osób” stanowiący załącznik nr 1 do umowy, którymi 

dysponuje w okresie obowiązywania umowy. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby prowadzącej szkolenia, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby 

w  terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

3. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 150 % stawki godzinowej za każdą niewykonaną lub nienależycie wykonaną 

godzinę szkolenia. 

§ 7 

1. W przypadku powtórzenia sytuacji opisanej w § 6 ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy 

bez  wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

w  wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 2 niniejszej 

umowy. 

2. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 8 

W razie wystąpienia 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zgodnie z warunkami określonymi w § 4 

niniejszej umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca 

nie  może żądać odszkodowania. 

§ 9 

1. Wykładowcy wskazani przez Wykonawcę w ramach kryterium zatrudnienia lub  w kryterium aspekty 

społeczne muszą brać udział w wykonywaniu Zamówienia. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeżeli 

co najmniej 1 raz w miesiącu wykładowca wymieniony w liście ( Załącznik nr 4 do oferty) poprowadzi 

wykłady na kursie reedukacyjnym. Jeżeli liczba kursów reedukacyjnych w miesiącu będzie mniejsza niż ilość 

wykładowców, zgłoszonych w kryterium zatrudnienia i w kryterium aspekty społeczne, Zamawiający uzna 

kryteria za spełnione, jeśli Wykładowcy ( wymienieni w Załączniku nr 4 do oferty) poprowadzą szkolenia 

co  drugi miesiąc. 

2. Jeżeli wbrew zapisowi ust.1 Wykonawca nie włączy w realizację Zamówienia zadeklarowanej ilości osób 

wskazanych w kryterium aspekty społeczne oraz wskazanych w kryterium zatrudnienia – co zostanie ustalone 

przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w  wysokości 500,00 (pięćset zł) za każdą nie włączoną osobę w danym miesiącu. Ponadto, w terminie 7 dni 

Wykonawca zastąpi takiego wykładowcę inną osobą, spełniającą wymagania opisane w kryterium aspekty 

społeczne lub kryterium zatrudnienia. 

§ 10  

W celu właściwej realizacji postanowień Umowy Zamawiający jako administrator danych, powierza Wykonawcy 

do przetwarzania dane osobowe osób fizycznych na zasadach określonych w odrębnej umowie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

§ 11  

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach przewidzianych niniejszą umową oraz 
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w  okolicznościach nie przewidzianych niniejszą umową, których Strony umowy, działając z należytą 

starannością, nie mogły przewidzieć. 

§ 12 

Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z obowiązującym „Regulaminem kursu”. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks 

cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

§ 14 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY 

WYKONAWCA 


