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  Biłgoraj, 21 września 2020r. 

 

 

Znak sprawy: ZSL. 2241-8/PN/20                               

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

 

„Przeprowadzenie kursu operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych  

typu harwester i forwarder” 

 

w ramach projektu pt. "Wykwalifikowany technik leśnik" nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, 

realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.  

 
 
 
 
 
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 Nazwa i adres Zamawiającego: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH w BIŁGORAJU 
ul. Polna 3,  23-400 Biłgoraj 
tel. (84) 688-07-97, fax. (84) 686-74-86 
strona internetowa: www.zslbilgoraj.pl 
NIP: 918-10-20-263 
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 
 

 1.2 Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
1.3 Oznaczenie postępowania: 
         Znak sprawy:  ZSL.2241-8/PN/2020  „Przeprowadzenie  kursu  operatora 

wielooperacyjnych maszyn leśnych typu harwester i forwarder”  
 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu operatora wielooperacyjnych 

maszyn leśnych typu harwester i forwarder. Zadanie jest realizacją projektu pt. 
"Wykwalifikowany technik leśnik" nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakres interwencji: 
Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia  
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami. 

 
2.2 Przedmiot zamówienia w sposób szczegółowy określa Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu     

 zamówienia. 
 

2.3 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych. 

 
2.4  Załącznik Nr 3 po uzupełnieniu wszystkich kolumn, stanowić będzie "Formularz   oferty”,  

co oznacza, że pominięcie choćby jednej pozycji  spowoduje odrzucenie oferty.  
Oferta wykonawcy musi być kompletna.  

 
2.5 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określono w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
 

http://www.zslbilgoraj.pl/
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2.6  Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku   
Zamówień Publicznych (CPV):  

 - 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 - 55100000-1 Usługi hotelarskie 
 - 55311000-3 Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów 

 
2.7   Zamawiający  nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6. 
 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą w następującym okresie:   

do dnia  18 grudnia 2020r. 

 
4. WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 
 
4.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
4.2   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy w tym okresie – 
co najmniej 2 szkolenia o tematyce zgodnej z programem szkolenia, z których każde 
było realizowane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku usług 
wykonywanych, część zamówienia już faktycznie wykonana, musi spełniać wymogi 
określone przez Zamawiającego w warunku; 

b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialne za świadczenie usług posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

4.3  W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty  
te realizują usługi do których te zdolności są wymagane. 

4.4  Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

4.5  Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4.6 Zamawiający może zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokonać oceny ofert,  
a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

 
 

5.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWAW ART. 24 UST.5 USTAWY Pzp 
 
Zamawiający nie stosuje w postępowaniu podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp. 
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6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
6.1  Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, którego treść jest zgodna ze wzorami stanowiącymi załączniki  
nr 4 i 5 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu, 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1. 

6.3 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,  
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  
w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument,  
z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób 
wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie 
odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne 
istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi 
jasno wynikać: 
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  
6.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt 6.1.a). 

6.5 W terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego  
www.zslbilgoraj.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem 
oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Wykonawca, który nie przynależy do żadnej 
grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej 
wraz z ofertą. 

6.6 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

http://www.zslbilgoraj.pl/
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uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.7 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) wykazu usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem nazw szkolenia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem 
nr 7 do SIWZ „ Formularz doświadczenia instytucji szkoleniowej”; 
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: 
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonane, 
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 
powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać 
przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 

b) wykazu osób  skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających 
wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – „Formularz kwalifikacji  
i doświadczenia zawodowego kadry dydaktycznej”; 
Dowodami potwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji są świadectwa, 
dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, itp. 

Wykonawca, składając ofertę, może jednocześnie złożyć załączniki nr 7 i 8 wraz  
z dowodami o których mowa w pkt 6.7. 

 
6.8 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.9 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.10 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się  
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o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

6.11 Oświadczenie dotyczące wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.3 należy złożyć w formie 
oryginału. 

6.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami  
na język polski. 

6.13 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia  
i dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym  
są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski. 

6.14 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność  
z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty powinny być 
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)  
do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji którego 
wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu 
na zasadach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

6.15 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu 
pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

6.16 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach 
tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. 
W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność  
z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się 
na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczonych stron. 

6.17 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  Pełnomocnictwo w formie pisemnej  (oryginał  
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć  
do oferty. 

6.18 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  
żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23. 

 
 

7. PODWYKONAWCY 
7.1 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
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7.2 W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 
wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są już znane. 
W przypadku braku tej informacji Zamawiający uzna, że wykonawca sam zrealizuje 
zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 

7.3 Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia  
z udziału w postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia. 

7.4 Zamawiający żąda, by wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały 
powierzone przez wykonawcę. 

7.5 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w pkt. 7.4, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

7.6 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 , w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postepowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.7 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji, wykonawca, na żądanie  Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7.8 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7.9 Postanowienia pkt 7.7 i 7.8 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 
7.10 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

 
8 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
8.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – 
Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219). 

8.2 Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda  
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.3 Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez 
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy  
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z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony  
w pkt 8.4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

8.4 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3,  23-400 Biłgoraj; 
fax: 84/686-74-86;  e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl  (w korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem w tytule wiadomości e-mail należy wpisać: Przetarg nieograniczony:  
Przeprowadzenie kursu operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych typu harwester  
i forwarder. 

8.5 Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Elżbieta Studnicka. 
Godziny pracy od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy, adres e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl 

 
 

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

10 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TRESCI SIWZ 
 

10.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub drogą 
elektroniczną, wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

10.2 Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, przesyłając treść zapytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom 
postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej ( www.zslbilgoraj.pl ) 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10.3 W przypadku, gdy wykonawca wybierze formę pisemną, wniosek należy umieścić  
w kopercie i opisać: „Pytanie – postępowanie na przeprowadzenie kursu operatora 
wielooperacyjnych maszyn leśnych typu harwester i forwarder”. 

10.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku. 

10.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10.6 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 

10.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
umieści taką informację na stronie internetowej (www.zslbilgoraj.pl ).  

 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@zslbilgoraj.pl
mailto:sekretariat@zslbilgoraj.pl
http://www.zslbilgoraj.pl/
http://www.zslbilgoraj.pl/
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11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
11.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
 

12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
12.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   
12.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie całej oferty. 
12.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12.4 Wykonawca nie może oferować odmiennego sposobu wykonania zamówienia  

od przedstawionego w SIWZ. 
12.5 Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika 

pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów lub inną trwałą i czytelną 
techniką,  pod rygorem nieważności. 

12.6 Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby)upoważnioną  
do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

12.7 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie  
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie) musi być 
dołączone do oferty. 

12.8 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

12.9 Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale z zastrzeżeniem                    
pkt 12.7. 

12.10 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

12.11 Zaleca się by każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. 
powinny być parafowane przez wykonawcę. 

12.12 Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

12.13 Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, oświadczeń, 
wykazów) przygotowanych przez Zamawiającego. 



 

 
„WYKWALIFIKOWANY TECHNIK LEŚNIK”  

Projekt realizowany jest przez Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w ZSL w Biłgoraju,  
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

10 
 

12.14 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania, 
musza być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji”.  Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca 
zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 
uzasadnienie odnoście charakteru zastrzeżonych w niej informacji oraz przekazać 
Zamawiającemu dowody wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl 
przywołanego powyżej przepisu: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku 
uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. 
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa były trwale spięte  
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

12.15 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.16 Wykonawca wskaże w ofercie te część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 
12.17 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a)  Formularz oferty, sporządzony wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 
Załącznik Nr 3 po uzupełnieniu wszystkich kolumn, stanowić będzie "Formularz   
oferty”, co oznacza, że pominięcie choćby jednej pozycji (oferta wykonawcy musi być 
kompletna) spowoduje odrzucenie oferty. Jeden Wykonawca składa jeden formularz 
oferty. 

b) Oświadczenia wykonawcy, o których mowa w pkt 6.1 ; 
c) Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, że wykonawca będzie 

dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli 
wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych 
podmiotów; 

d) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez 
wykonawcę do oferty), a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także 
pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy. 
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13 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
13.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,  

ul. Polna 3,  sekretariat – pokój nr 2, osobiście, za pośrednictwem posłańca  
lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188, z późn. zm.) w terminie  
do dnia 29.09.2020r., do godziny 10:00. 
Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 

13.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości 
bez jej uszkodzenia. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, 
zaadresowana na adres Zespołu Szkół Leśnych  (ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj) oraz opisana: 
 
Nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 
                                                                                               Zespół Szkół Leśnych 
                                                                                               ul. Polna 3 
                                                                                               23-400 Biłgoraj 
 

„Oferta na przeprowadzenie kursu operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych  
typu harwester i forwarder” 

realizowanego w ramach projektu „Wykwalifikowany technik leśnik” 
 
 

Nie otwierać przed dniem 29.09.2020r., godz. 10:15 

 
13.3 Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 
13.4 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 według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA”  zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

13.5 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 z danymi zamieszczonymi  
na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 
 

14 MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

14.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Biłgoraju,  przy ul. Polnej 3, w dniu 
29.09.2020r. o godz. 10:15, w pokoju nr 32. 
 

14.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
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14.3 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
14.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(www.zslbilgoraj.pl) informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) cen zawartych w ofertach. 

 
 

15 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
15.1 Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty 
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 
wykonawcę. 

15.2 Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. 

15.3 Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza. 

15.4 Każdy z wykonawców, na poszczególne części zamówienia, może zaproponować tylko 
jedną cenę i nie może jej zmienić. 
 
 

16 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
16.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia będzie się 

kierował następującymi kryteriami: 

Kryterium Opis kryterium Waga – udział 
w ocenie 

Cena (C) Cena brutto oferty (z podatkiem vat) za 
realizację całości przedmiotu zamówienia 

60% 

Doświadczenie w 
przeprowadzaniu 
szkoleń w ostatnich  
trzech  latach  (D) 

Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń 
przez Wykonawcę, zakończone pozytywną 
oceną ich realizacji (protokół, referencje, itp.) 
w ostatnich trzech latach (max. 20 pkt) 

20% 

Kwalifikacje  
i doświadczenie  
kadry dydaktycznej (K) 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry 
dydaktycznej (max. 10 pkt) 10% 

Certyfikaty jakości usług 
(CJ) 

Posiadanie przez instytucję szkoleniową 
certyfikatów jakości usług (max 10 pkt) 

10% 

 
16.2 Zamawiający wg powyższych kryteriów, będzie oceniał każdą z części zamówienia 

oddzielnie. 
16.3 Zamawiający, za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów (C+D+K+CJ). 
16.4 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium 

http://www.zslbilgoraj.pl/
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równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach 
kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

16.5 Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom,  odrębnie dla poszczególnych części  
zamówienia odbywać się będzie wg następujących zasad:  
 

1) Cena (C) 
Ocenie zostanie poddana cena oferty (kwota brutto) za realizację całego zamówienia, 
obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczenia 
ceny oferty, określonym w pkt. 15 SIWZ – podana w „Formularzu oferty”. Liczba 
punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                                                Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 
      Liczba punktów =    ----------------------------------------------------------- x 60  
                                                                              Cena brutto oferty badanej 

 

2) Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w ostatnich latach (D) 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
„Formularza oferty” 

Doświadczenie wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń przez Wykonawcę, 
zakończone pozytywną oceną ich realizacji (protokół, referencje, itp.) w ostatnich 
trzech latach(max. 20 pkt): 
 15 i więcej szkoleń – 15 pkt 
 10-14 szkoleń – 10 pkt 
 2-9 szkoleń – 5 pkt 
 doświadczenie w realizacji szkoleń na rzecz szkół – 5 pkt 

 
3) Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej (K) 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
„Formularza oferty” 
 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej (max. 10 pkt): 
 poziom wykształcenia: 

- wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia - 3pkt,  
- średnie kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia - 1 pkt,  
- inne 0 pkt;  

 przygotowanie pedagogiczne, w tym: 
- wykładowca posiada przyg. pedag. – 3 pkt, 
- wykładowca nie posiada przyg. pedag. – 0 pkt; 

 doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w zakresie  zgodnym                      
z przedmiotem zamówienia, w tym przeprowadzenie  w ostatnich trzech 
latach: 
- 5 i więcej szkoleń– 4 pkt 
- 2 – 4 szkolenia – 2 pkt 
-  poniżej 2 szkoleń – 0 pkt  

 
4) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług (CJ) 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
„Formularza oferty” 
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Posiadanie przez instytucję szkoleniową ważnych certyfikatów jakości usług                        
(max. 10 pkt) 

 posiadanie ważnych certyfikatów (min. 1) – 10pkt 
 brak certyfikatów – 0 pkt 

 
16.6 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że złożone oferty 

uzyskały identyczną łączną liczbę punktów, wtedy Zamawiający wybierze tę ofertę, która 
posiada niższą cenę brutto oferty. 

 
UWAGA 
Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona  
do udokumentowania wskazanych w „Formularzu oferty”:  doświadczenia w przeprowadzaniu 
szkoleń, kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej, posiadania certyfikatów jakości usług. 
Wykonawca nie może odmówić przedłożenia w wyznaczonym terminie odpowiednich 
dokumentów (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty jakości, itp.). 
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Jeżeli oświadczenia  
i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

 

17 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
17.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

17.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty) na własnej stronie internetowej (www.zslbilgoraj.pl ). 

17.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem 
lub drogą elektroniczną. 

17.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  
5-dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy. 

 

18 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
 
18.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże 

Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy. 

18.2 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wezwać wykonawcę  
do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców. 
 

http://www.zslbilgoraj.pl/
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19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

20 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ALBO WZÓR UMOWY I ZMIANY POSTANOWIEŃ 
ZAWARTEJ UMOWY 

 
20.1 Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we Wzorze umowy -  Załącznik nr 2  

do SIWZ . 
20.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w sposób  
i na warunkach określonych we wzorze umowy. 

 

21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
21.1 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 Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 
ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego, 
d) opisu przedmiotu zamówienia, 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

21.2 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

22 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
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”, 
Zamawiający informuje, że: 

22.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,  
ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 07 97 ; 

22.2 Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju można 
kontaktować się pod adresem email: iodo@zslbilgoraj.pl 

22.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie danego zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybach przewidywanych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, 
dalej „ustawa Pzp”;   

22.4 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 PZP; 

mailto:iodo@zslbilgoraj.pl
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22.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP  oraz 
zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

22.6 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;   

22.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

22.8 Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
3) 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***; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

22.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) 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: 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. 

 
Załączniki do SIWZ: 
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;  

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 – Formularz doświadczenia instytucji szkoleniowej 

8. Załącznik nr 8 – Formularz kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej 

                                      
                                                                                    ZATWIERDZAM 
                                                                                                                           Dyrektor  

Zespołu Szkół Leśnych 
          w Biłgoraju    
         (-) mgr inż. Barbara Serafin                                       


