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Zamawiający: 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

faks 12-422-06-36 wew. 44 

NIP: 676-210-18-14 

e-mail: zamowienia.publiczne@rops.krakow.pl 

www.rops.krakow.pl 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) 

 

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI POWYŻEJ 207 000 € 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu 

przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych  

w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  

 

 

 

 
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2013 R., POZ. 907 ZE ZM.), 

 

_________________________ 

 

Zatwierdził:
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CZĘŚĆ I SIWZ 

 

 

1. Informacje o Zamawiającym. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, zwany dalej Zamawiającym, 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków; faks 12-422-06-36 wew. 44 

e-mail: zamowienia.publiczne@rops.krakow.pl;  

www.rops.krakow.pl;  

NIP: 676-210-18-14 

Zamawiający jest jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego. 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w oparciu o art. 39 i n. w związku z art. 

5 ust. 1 ustawy. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 

55300000-3 Usługi restauracyjne i podawania posiłków  

 

3.1. Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu 

specjalistycznego w rozumieniu art. 72 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) dla 

pielęgniarek i położnych „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”, wg programu 

opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

i zatwierdzonego w dniu 19 sierpnia 2015 r. przez Ministra Zdrowia, zwanego dalej „kursem”, 

dla grupy maksymalnie 35 uczestników rekrutowanych spośród osób wskazanych przez 

Zamawiającego, w wymiarze maksymalnym 84 godzin dydaktycznych.  

3.2. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje: 

 opracowanie i druk materiałów dydaktycznych w ilości odpowiadającej liczbie uczestników 

zakwalifikowanych do udziału w kursie, 

 zapewnienie sali dydaktycznej,   

 zapewnienie cateringu w trakcie zajęć teoretycznych, 

 zapewnienie realizacji stażów (zajęć praktycznych). 
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3.3. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, który znajduje się w załączniku nr 7 do Części I SIWZ. 

3.4. Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia.  

 
4.1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 11 grudnia 2015 r. 

4.2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zadań w ramach niniejszego zamówienia 

zostały wskazane w załączniku nr 7 do Części I SIWZ.  

 

 

5. Oferty częściowe, oferty wariantowe, zamówienie uzupełniające, 

umowa ramowa, aukcja elektroniczna, podwykonawcy. 

 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

5.4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

5.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. 

 

 

6. Wymagania dotyczące wadium. 

 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych). 

6.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

6.2.1. pieniądzu, 

6.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

6.2.3. gwarancjach bankowych, 

6.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). 

6.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się (decyduje termin uznania rachunku 

Zamawiającego) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank 

PEKAO S. A. o numerze 23 1240 6292 1111 0010 5125 9898. W tytule przelewu należy 

podać: „wadium w postępowaniu przetargowym KZP-271-1-29/15”, a także nazwę/firmę 
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Wykonawcy. Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię dyspozycji przelewu wadium. 

6.5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.2.2.-6.2.5. Części I SIWZ, dokument gwarancji 

lub poręczenia powinien zostać w oryginale dołączony do oferty lub odrębnie dostarczony 

Zamawiającemu przed terminem składania ofert w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą 

i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr KZP-271-1-29/15. Nie otwierać przed 

upływem terminu otwarcia ofert.” 

6.6. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. 

Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela/-i 

gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia 

i nazwiska). W treści gwarancji/poręczenia należy wskazać nazwę Zamawiającego oraz nazwę 

i numer postępowania. 

6.7. Z treści gwarancji winno wyraźnie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

6.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.  

6.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

6.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

6.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 6.8. Części I SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

6.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

6.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy. 

 

 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

7.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy przez obie Strony zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto za realizację zamówienia podanej 

w formularzu cenowym. 
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7.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

7.2.1. pieniądzu, 

7.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

7.2.3. gwarancjach bankowych, 

7.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

7.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). 

7.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się (decyduje termin uznania rachunku 

Zamawiającego) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank 

PEKAO S. A. o numerze 23 1240 6292 1111 0010 5125 9898. W tytule przelewu należy 

podać: „zabezpieczenie w postępowaniu przetargowym nr KZP-271-1-29/15”. 

7.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

7.5. Jeżeli Wykonawca nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

7.6. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca okresu rozliczenia umowy. 

Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela/-i 

gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia 

i nazwiska). W treści gwarancji/poręczenia należy wskazać nazwę Zamawiającego oraz nazwę 

i numer postępowania. 

7.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7.8.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 7.2. Części I SIWZ.  

7.9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.  

 

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

 

8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
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8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

8.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane 

w pkt. 8.1. Części I SIWZ, jeżeli:  

8.2.1. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.1. Części I SIWZ, Wykonawca 

należy do jednej z kategorii podmiotów wskazanych w art. 75 ust. 1 z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze 

zm.), spełniających warunki dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

i położnych, tzn. jest: 

1) uczelnią lub szkołą prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

medycznych, 

2) podmiotem leczniczym, lub 

3) innym podmiotem wpisanym do właściwego rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe. 

8.2.2. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.2. Części I SIWZ, Wykonawca 

wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie), wykonał co najmniej dwa kursy specjalistyczne dla pielęgniarek lub położnych 

„Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” (wg programu opracowanego przez Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego w dniu 

19 sierpnia 2015 r. przez Ministra Zdrowia lub wg programów sporządzonych 

i zatwierdzonych zgodnie z art. 10e i 10f ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze zm.), wraz 

z zapewnieniem sali szkoleniowej; 

8.2.3. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.3. Części I SIWZ, Wykonawca 

złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku;  

8.2.4. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 8.1.4. Części I SIWZ, Wykonawca 

złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

8.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. 

8.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu 

o oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.1.1. Części I SIWZ oraz dokumenty, 

o których mowa w pkt. 9.1.2 – 9.1.3. Części I SIWZ, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.  

8.5. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy, jest także zobowiązany wykazać 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy. 
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9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. 

 

9.1. W celu oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Części I SIWZ; 

9.1.2. wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

Części I SIWZ. 

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są: 

1) poświadczenie; 

2) oświadczenie Wykonawcy–jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym  

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

w pkt 1. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 

w wykazie, o którym mowa w powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt.  1) - 2); 

9.1.3. o ile dotyczy, pisemne zobowiązanie innego podmiotu/podmiotów do 

udostępnienia osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobów niezbędnych 

do wykonania zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował lub inny dowód 

potwierdzający dysponowanie w/w osobami/zasobami. 

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia: 

9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do Części I SIWZ; 

9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

9.2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

9.2.4. o ile dotyczy, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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9.2.5. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 

i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert.  

9.2.6. oświadczenie, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 184) albo oświadczenie, iż należy do grupy kapitałowej wraz 

z podaniem listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Części I SIWZ; 

9.3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz pkt 10-11 ustawy mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do 

nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz pkt 10-11 

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym 

że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

- w pkt. 9.2.2. i 9.2.4. Części I SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie orzeczono wobec 

niego zakazu ubiegania się o zamówienie; dokument lub dokumenty, o których mowa 

powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

- w pkt. 9.2.3. Części I SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy; 

zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

- w pkt. 9.2.5. Części I SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega 

z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 

lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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9.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4., 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być 

wystawione jak w pkt. 9.4. odpowiednio nie wcześniej niż 6 albo 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

9.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 9.2 Części I SIWZ, składa 

odrębnie każdy z Wykonawców. 

9.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

 

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 Części I SIWZ.  

10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 

złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. 

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

11.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

11.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

11.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone 

do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

11.4. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści SIWZ. 
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11.5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

11.6. Oferta musi zawierać:  

11.6.1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załączniki nr 1 do Części I SIWZ, 

11.6.2. ”Formularz cenowy”, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do Części I SIWZ, 

11.6.3. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9. Części I SIWZ, 

11.6.4. stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w Części I SIWZ. 

11.7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 

z dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie 

kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby. 

11.8. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy lub z danych ujawnionych we właściwym rejestrze (np. Krajowy 

Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), to do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

11.9. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do Części I SIWZ. 

Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem 

jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 

Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści 

załączników do Części I SIWZ, zostanie odrzucona. 

11.10. Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie, oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. 

11.11. Zamawiający zaleca przygotowanie spisu zawierającego wykaz wszystkich 

przedkładanych dokumentów i oświadczeń z podaniem numeru strony, na której dany 

dokument i oświadczenie się znajduje. 

11.12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę (nazwę) 

Wykonawcy i jego siedzibę. 

11.13. Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu 

naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e 

do jej podpisania. 

11.14. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub 

innym opakowaniu spełniającym powyższe cechy. 

11.15. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 
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Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

 

Oferta w postępowaniu na: 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu 

przewlekłego u dorosłych”  dla pielęgniarek i położnych  

w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” 

 

Nie otwierać przed dniem: ................................., godzina 11:30 

11.16. Wykonawca może zastrzec część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej 

sytuacji Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzega, że nie może ona być 

udostępniana (tę część oferty należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część 

oferty”) oraz musi wykazać, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający 

nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych 

mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

11.17. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi 

być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza.  

11.18. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 

w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę (lub osoby podpisujące 

ofertę, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób), zgodnie 

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 8.3. Części I SIWZ, kopie 

dokumentów dotyczących tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez te podmioty. 

11.19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.20. Wykonawca jest świadomy, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) ten „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 

innego […] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 

nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
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okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

 

 

12. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 

jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

prośba  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

12.2. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach 

i w trybie art. 38 ustawy. 

12.3. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania 

Wykonawców, nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie 

udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie. 

 

 

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, faksem lub pocztą 

elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

13.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: REGIONALNY OŚRODEK 

POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. 

13.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na nr faksu: 12 422 06 36, wew. 44. 

13.4. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: 

zamowienia.publiczne@rops.krakow.pl. 

13.5. Informacje dotyczące postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej, na której 

udostępniania jest SIWZ (www.rops.krakow.pl), w przypadkach i na zasadach określonych 

w ustawie oraz przekazywane będą Wykonawcom w formie pisemnej w przypadkach i na 

zasadach określonych w ustawie. 

13.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 - w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

Rafał Siudowski, faks 12 4220636 wew.44, e-mail: rsiudowski@rops.krakow.pl, pn.-pt. 

w godz. 8:00-16:00; 
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- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Agnieszka Gaweł, faks 12 4220636 wew. 44, e-mail: agawel@rops.krakow.pl, pn.-pt. 

w godz. 7.30-14.30 

 

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w kancelarii 

(pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia .................................... do godz. 11:00,  

co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się 

u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją 

Wykonawcy. 

14.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK 

POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków,  

w dniu ......................................... o godz. 11:30, w pok. nr 11. 

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

14.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

- informacje dotyczące ceny zawarte w ofercie.  

14.5. Informacje, o których mowa w pkt. 14.3. i 14.4. powyżej, Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

 

15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

 

15.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy 

zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert, i w takiej formie, jaka jest wymagana 

dla złożenia oferty. 

15.2. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające zmianę oferty należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku składania kolejnych zmian 

oferty, dopisek „ZMIANA OFERTY” powinien zostać uzupełniony o kolejny numer zmiany. 

15.3. Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert lub opakowań zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

15.4. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy, podpisany przez Wykonawcę lub 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, co winno być udokumentowane odpisem 

z właściwego rejestru (ewentualnie także pełnomocnictwem, o ile wycofanie oferty podpisze 
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osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie jest potwierdzone wpisem do 

właściwego rejestru). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed 

upływem terminu składania ofert. 

15.5. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające wycofanie oferty należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

15.6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania) 

zawierające oferty, które zostały wycofane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 

otwierania. 

 

 

16. Termin związania ofertą. 

 

16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

16.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni.  

 

 

17. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

17.1. Cenę wykonania przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu ofertowym – 

załącznik nr 1 do Części I SIWZ. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

17.2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do 

realizacji umowy (koszty organizacji zajęć teoretycznych oraz praktycznych, koszty związane 

z zapewnieniem sali dydaktycznej oraz cateringu). Wykonawca podaje wszystkie ceny 

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od 

towarów i usług (VAT) w obowiązującej na dzień otwarcia ofert stawce. 

 

 

18. Informacje dotyczące rozliczenia w walutach obcych. 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą 

a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert. 

 

19.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
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- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania; 

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

19.2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. 

 

Nazwa kryterium 

Znaczenie 

kryterium (w %) 

Liczba możliwych 

do uzyskania 

punktów 

1. Cena 90% 90 punktów 

2. Doświadczenie Wykonawcy 10% 10 punktów 

19.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 90 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację zamówienia.  

19.4. Punkty za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” zostaną przyznane w skali punktowej  

0 - 10 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług dla potrzeb 

oceny w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”, sporządzonego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do Części I SIWZ, oraz dokumentów potwierdzających 

doświadczenie Wykonawcy, wymienionych w pkt. 19.5.2. Części I SIWZ, w następujący sposób: 

Warunek - przeprowadzenie kursu specjalistycznego: Terapia bólu 

przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek lub położonych, 

przeprowadzonego w okresie 3 lat przed dniem składania ofert 

Punkty 

3-4 kursy specjalistyczne  2 pkt. 
razem 

maks. 

10 pkt. 

 

5-6 kursów specjalistycznych  4 pkt. 

7-8 kursów specjalistycznych  6 pkt. 

9-10 kursów specjalistycznych  8 pkt. 

 11 i więcej kursów specjalistycznych  10 pkt. 

19.5. Dla potrzeb oceny w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający uzna, 

że wykazany kurs odpowiada swoim rodzajem kursowi stanowiącemu przedmiot zamówienia, 

jeżeli: 

19.5.1. z przedłożonego wykazu jednoznacznie wynikać będzie, że Wykonawca 

przeprowadził kurs specjalistyczny dla pielęgniarek lub położnych, w temacie Terapia 

bólu przewlekłego u dorosłych (wg programu opracowanego przez Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego w dniu 19 sierpnia 2015 r. 

przez Ministra Zdrowia lub wg programów sporządzonych i zatwierdzonych zgodnie 

z art. 10e i 10f ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze zm.), i 

19.5.2. Wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego 

zamówienie było realizowane, inny niż Wykonawca, potwierdzający, iż wykazany kurs 

został wykonany lub jest wykonywany należycie. 

19.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 19.3. i 19.4. powyżej, zostaną wpisane do 

protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 
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19.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą 

punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa 

w pkt 19.2. Części I SIWZ. 

19.8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę z najniższą ceną. 

 

 

20. Oferta z rażąco niską ceną. 

 

20.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrebnych przepisów, w szczególności gdy jest niższa o 30% od wartości 

zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zwróci się do 

Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

20.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki 

wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, koszty 

pracy oraz pomocy publiczną udzieloną na podstawie odrębnych przepisów. 

20.3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

 

21. Uzupełnienie oferty. 

 

21.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

21.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert. 

21.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oraz 

dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między 

przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.  
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22. Wyjaśnianie treści i tryb oceny ofert. 

 

22.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści pkt. 22.2. 

poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

22.2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Omyłki rachunkowe Zamawiający poprawi przyjmując, za prawidłową wartość pozycji, iloczyn 

ceny jednostkowej i ilości jednostek podanych w formularzu cenowym. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił wszystkie pozycje wskazane w formularzu 

cenowym. Pozostawienie pozycji ceny jednostkowej niewypełnionej, zostanie uznane przez 

Zamawiającego jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ i jako taka zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdzie zastosowanie może mieć, 

w sposób nie budzący wątpliwości, art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

22.3. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem 

treści pkt. 21 Części I SIWZ. 

22.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, niezależnie od innych 

skutków przewidzianych prawem. 

 

 

23. Wykluczenie Wykonawcy. 

 

23.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy. 

23.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

24. Odrzucenie oferty. 

 

24.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 

ust. 3 ustawy. 
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24.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

25. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

 

25.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, 

jako najkorzystniejsza.  

25.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

25.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

25.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

25.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

25.2.4. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta. 

25.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, 

o których mowa w pkt. 25.2.1. powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie.  

 

 

26. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

26.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

26.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą 

w swojej treści minimum następujące postanowienia: 

- określenie celu gospodarczego,  

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 

przy realizacji w/w zamówienia, 

- oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualnej rękojmi 

lub gwarancji, 



znak sprawy: KZP-271-1-29/15 
 

 

 

 

 

 
 

 19 

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej 

pod warunkiem zawieszającym. 

 

 

27. Wzór umowy. 

 

Wzór umowy zawarty jest w Części II SIWZ. 

 

 

28. Unieważnienie postępowania. 

 

28.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy.  

28.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

 - złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

29.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom określonym w dziale VI ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w tym dziale Ustawy na zasadach tam wskazanych.  

29.2. Środkami ochrony prawnej są: 

- odwołanie - na zasadach określonych w art. 180 i n. ustawy, 

- skarga do sądu - na zasadach określonych w art. 198a i n. ustawy. 

 

 

30. Wykaz załączników do Części I SIWZ. 
 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

 

Załączniki nr 1 
Wzór Formularza oferty  

 

Załączniki nr 1a 
Wzór Formularza cenowego 

 

Załącznik nr 2 
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Załącznik nr 3 
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Załącznik nr 4 Wzór Wykazu wykonanych głównych usług dla potrzeb potwierdzenia spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu 

 

Załącznik nr 5 
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 

 

Załącznik nr 6 
Wzór Wykazu usług dla potrzeb oceny w ramach kryterium „Doświadczenie 

Wykonawcy” 

Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 1do Części I SIWZ 

 

 

 

 

Nr faksu: ………………….…………………………..  

Adres e-mail: ………………………………………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” 

dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję(emy) wykonanie przedmiotu 

części I zamówienia za następującą cenę ofertową: 

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia: _______________________ zł 

(słownie: ________________________________________________________zł)  

 

 

Oświadczam(y), że: 

1. usługa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminach określonych w pkt. 4 Części I SIWZ 

oraz wzorze umowy, 

2. w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania części I zamówienia, zgodnie z pkt 3 Części 

I SIWZ,  

3. powyższa cena została skalkulowana na podstawie Formularza cenowego, sporządzonego na podstawie druku 

stanowiącego załącznik nr 1a do Części I SIWZ 

4. Wykonawca zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) 

i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte, 

5. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

6. w przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. w przypadku obowiązku Zamawiającego zwrotu wadium, wadium należy zwrócić na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze: ...................................................................................................... 

 

Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

 

_____________, dn.___________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 



 
znak sprawy: KZP-271-1-29/15 
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Załącznik nr 1a do Części I SIWZ/ 

Załącznik nr 3 do Umowy nr….…. 

 

 

FORMULARZ CENOWY  

 

1 

 

Realizacja zadań merytorycznych w ramach kursu specjalistycznego: Terapia 

bólu przewlekłego u dorosłych. 

A 

maksymalna liczba 

uczestników  

B 

cena brutto  

za jednego uczestnika 

AxB 

cena łączna brutto  

Cena obejmuje: przeprowadzenie wszystkich zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie 

z programem kursu, przekazanie wszystkim uczestnikom kursu kompletu materiałów 

dydaktycznych i materiałów służących ewentualnemu samokształceniu, koszty zapewnienia 

sali szkoleniowej, a także koszty postępowania kwalifikacyjnego i koszty 

egzaminu/egzaminów kończącego/cych kurs. 

35   

Oświadczam, że realizacja ……… dni zajęć teoretycznych w ramach kursu zostanie przeprowadzona w trybie samokształcenia uczestników. 

2 

 

Catering 

A 

maksymalna liczba planowanych dni zajęć teoretycznych 

nieobejmująca zajęć realizowanych w trybie 

samokształcenia 

B 

maksymalna liczba 

uczestników 

C 

cena brutto za 

jednego uczestnika 

AxBxC 

cena łączna brutto  

Przerwa kawowa 
 35   

Obiad 
 35   

1+2 

cena łączna brutto za realizację przedmiotu zamówienia 

 

 

_____________, DN.___________,    ______________________________________________________________   

        (PODPIS(-Y) I PIECZĘĆ(-CIE) OSOBY(-ÓB) UPOWAŻNIONEJ(-YCH) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY) 

 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 



 
znak sprawy: KZP-271-1-29/15 
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Załącznik nr 2 do Części I SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja(my), niżej podpisany(i) 

_________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

____________________________________________________________, 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu 

przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod 

bezpiecznym dachem”, oświadczam (-y), że: 

 

Wykonawca spełnia wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 8 Części I 

SIWZ, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone art. 297 § 1 

Kodeksu karnego. 

 

 

 

 

_____________, dn.___________,  

 

 

 

 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
 
 

 
pieczęć Wykonawcy 



 
znak sprawy: KZP-271-1-29/15 
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Załącznik nr 3 do Części I SIWZ 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) 

_________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

____________________________________________________________, 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu 

przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod 

bezpiecznym dachem”, znając treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),  

 

oświadczam(y), że: 

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907 ze zm.).  

 

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone art. 297 § 1 

Kodeksu karnego. 

 

 

_____________, dn.___________,   

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
 
 

 
pieczęć Wykonawcy 



 
znak sprawy: KZP-271-1-29/15 
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Załącznik nr 4 do Części I SIWZ 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 
dla potrzeb potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

                                                 

 

Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego 

„Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, oświadczam(y), że w okresie, o którym 

mowa w pkt. 8.2.2. Części I SIWZ, Wykonawca wykonał lub wykonuje następujące usługi: 

Dane podmiotu 

zamawiającego usługę 

(nazwa/firma, adres) 

Data wykonania 

usługi (dzień, 

miesiąc i rok) 

Opis usługi 

Tytuł kursu 
Zakres usługi (wskazać, czy usługa 

obejmowała zapewnienie sali szkoleniowej) 

Ilość 

uczestników 

Nr strony 

oferty  

z referencjami 

      

      

 

Celem potwierdzenia, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w załączeniu przedkładam(y) stosowne dokumenty. 

 

 

 

_____________, dn.___________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

 
pieczęć Wykonawcy 



znak sprawy: KZP-271-1-29/15 

 

 

 

 

 

 
 

 26 

Załącznik nr 5 do Części I SIWZ 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) 

_________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

____________________________________________________________, 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu 

przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod 

bezpiecznym dachem”, oświadczam(y), że: 

 

 

WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ*,  

 

(* niepotrzebne skreślić) 

 

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, poniżej należy podać listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

1. ________________________________________________, 

 

2. ________________________________________________, 

 

3. ________________________________________________, 

 

4. ________________________________________________, 

 

  5 .    ________________________________________________. 

(nazwa podmiotu, adres) 

 

 

Określenie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184), tj.:  

„Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”. 

 

______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
 
 
 

 
pieczęć Wykonawcy 



znak sprawy: KZP-271-1-29/15 
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Załącznik nr 6 do Części I SIWZ 

 

 

 

WYKAZ USŁUG dla potrzeb oceny w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”  

  

 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) _______________________________________, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ___________________________________________, 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego 

„Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności 

karnej za czyny określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego, oświadczam(y), że Wykonawca wykonał lub wykonuje następujące usługi: 

Dane podmiotu 

zamawiającego usługę 

(nazwa/firma, adres) 

Data wykonania 

usługi (dzień, 

miesiąc i rok) 

Opis usługi 

Tytuł kursu 
Ilość 

uczestników 

Nr strony 

oferty  

z referencjami 

     

     

 
Celem potwierdzenia, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w załączeniu przedkładam(y) stosowne dokumenty. 

 

 
_____________, dn.___________,  

 

______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 
pieczęć Wykonawcy 



znak sprawy: KZP-271-1-29/15 
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Załącznik nr 7 do Części I SIWZ/  
Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………….. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU SPECJALISTYCZNEGO „TERAPIA BÓLU 

PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH” DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH 

PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM”  
 

 
Miejsce organizacji kursu  

część teoretyczna: Kraków 

część praktyczna: na terenie powiatów: 
 m. Kraków lub krakowskiego, 

 m. Tarnów lub tarnowskiego, 

 miechowskiego lub proszowickiego, 

 nowotarskiego lub limanowskiego. 

Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zorganizować zajęcia praktyczne na terenie innego, 

dogodnego dla uczestników, powiatu. W przypadku braku oddziału/placówki określonego typu na 
terenie któregokolwiek z ww. powiatów, Wykonawca uzgodni miejsce organizacji zajęć praktycznych 

dogodne dla uczestników z Zamawiającym. 
 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmować będzie: 

1.1. Powołanie komisji kwalifikacyjnej i przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na kurs 
specjalistyczny: Terapia bólu przewlekłego u dorosłych, spośród osób wskazanych przez 

Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz ewentualne przeprowadzenie 
uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

W przypadku możliwości zwolnienia danego uczestnika z części zajęć dydaktycznych, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz uczestnika.  
Zamawiający zastrzega, że w przypadku zwolnienia uczestnika z części zajęć teoretycznych lub 

praktycznych, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z tą częścią zajęć dla 
danego uczestnika. 

Zamawiający poniesie koszty uczestnictwa w kursie wyłącznie tych uczestników, którzy ukończą kurs 

z wynikiem pozytywnym. 
Przewiduje się uczestnictwo w kursie do 35 osób - liczba ta zostanie określona po przeprowadzeniu 

przez Wykonawcę procesu kwalifikacyjnego. 
1.2 Przeprowadzenie kursu specjalistycznego: Terapia bólu przewlekłego u dorosłych - w tym części 

teoretycznej i praktycznej w oparciu o program kursu specjalistycznego: Terapia bólu przewlekłego  
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 

wraz z przeprowadzeniem egzaminu końcowego.  

Przewidywana liczba uczestników: do 35  osób, w jednej grupie szkoleniowej. 
Liczba godzin dydaktycznych: łącznie - 84 godzin, w tym: część teoretyczna - 40 godzin, część 

praktyczna - 44 godzin.  
Okres realizacji: Realizacja zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w okresie: nie późnej niż od 23 

października 2015 r. do 6 grudnia 2015 r. 

 
WYMAGANIA  

 

Na Wykonawcy spoczywać będzie zabezpieczenie miejsc odbywania się zajęć spełniających 

wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
ze zm.),w tym: 

a) Sal dydaktycznych na potrzeby zajęć teoretycznych: 
 - dobrze doświetlonych światłem dziennym, a w czasie dni pochmurnych, jak również w godzinach 

popołudniowych i wieczornych - oświetleniem sztucznym;  



znak sprawy: KZP-271-1-29/15 
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- wyposażonych w krzesła i stoły lub krzesła z blatami dla każdego z  uczestników kursu 

i dodatkowych dwóch osób; 
- nie przedzielonych kolumnami lub innym elementami zmniejszającymi widoczność i utrudniającymi 

udział w zajęciach; 
- wyposażonych w projektor multimedialny oraz tablicę, pisaki i flipchart oraz inne wymagane do 

przeprowadzenia zajęć wyposażenie dydaktyczne; 

- w przypadku zajęć praktycznych - wyposażonych we wszelkie niezbędne do przeprowadzenia zajęć 
sprzęty i urządzenia; 

- w których temperatura podczas zajęć mieści się w zakresie od 18 do 23 stopni Celsjusza. 
b) Osobnego pomieszczenia dla serwowania przerw kawowych oraz posiłków i ich spożywania 

(zapewnione krzesła i stoły umożliwiające uczestnikom spożycie posiłku na siedząco). 

c) Każde miejsce odbywania się zajęć musi zapewniać uczestnikom nieskrępowany dostęp do toalety. 
Język, w jakim będą prowadzone zajęcia: polski 

Tryb odbywania się zajęć: kurs będzie realizowany w trybie mieszanym (częściowo 
niestacjonarnym, częściowo dziennym).  

Organizacja zajęć teoretycznych: Zajęcia teoretyczne będą realizowane w weekendy (w soboty 
i niedziele oraz ewentualnie w piątki), podczas dni dydaktycznych trwających od 6 do 12 godzin 

dydaktycznych. Jeśli program według którego Wykonawca realizuje kurs przewiduje taką możliwość, 

część zajęć teoretycznych może być realizowana w formule samokształcenia uczestników.  
Organizacja zajęć praktycznych: grupa realizująca jednocześnie zajęcia praktyczne w danej 

placówce stażowej nie będzie liczyć więcej niż 6 osób. Zajęcia praktyczne będą się odbywały od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 - 20, na zasadach ustalonych przez Wykonawcę, mających 

swoje odzwierciedlenie w Harmonogramie kursu i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Pomoce dydaktyczne: Wykonawca zapewni wszelkie środki dydaktyczne niezbędne do 
przeprowadzenia kursu (np. fantomy, aparaturę specjalistyczną, etc.). 

Materiały dydaktyczne: Wykonawca opracuje i przekaże każdemu z uczestników kursu oraz 
Zamawiającemu komplet materiałów dydaktycznych w języku polskim, obejmujących tematykę kursu, 

umożliwiających Wykonawcy właściwe prowadzenie zajęć i samokształcenie uczestników. Wszystkie 
materiały powinny być wydrukowane na papierze dobrej jakości i być czytelne. Materiały te muszą 

zawierać logotypy i oznaczenia oraz informację o dofinansowaniu wskazane przez Zamawiającego. 

Materiały te nie mogą naruszać praw osób trzecich. 
Egzamin końcowy: Wykonawca powoła komisję egzaminacyjną oraz przeprowadzi egzamin 

końcowy dla uczestników kursu. Informacja o formie egzaminu zostanie przekazana uczestnikom 
razem  

z harmonogramem kursu. W przypadku niezdania przez któregokolwiek uczestnika kursu egzaminu 

końcowego w pierwszym terminie, Wykonawca umożliwi mu powtórne przystąpienie do egzaminu  
w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty pierwszego egzaminu. 

Dokumentacja kursu: Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację kształcenia zgodnie 
z przepisami prawa i wymaganiami CKPPiP dostępnymi na stronie www.ckppip.edu.pl. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów wchodzących w skład w.w. dokumentacji 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, w tym co najmniej:  
 protokołu z postępowania kwalifikacyjnego i, jeśli będzie miało ono miejsce, 

uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, 
 dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry dydaktycznej, 

 list obecności na zajęciach z podpisami uczestników (z każdego dnia kursu; raz 
w miesiącu - do 10 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc), 

 list odbioru materiałów dydaktycznych  z podpisami uczestników, 

 zestawienia liczby godzin obecności danego uczestnika na kursie (po ostatnich 
zajęciach w ramach kursu), 

 list potwierdzających skorzystanie z przerw kawowych i cateringu w poszczególnych 
dniach zajęć teoretycznych z podpisami uczestników (raz w miesiącu - do 10 dnia 

miesiąca za poprzedni miesiąc), 

 protokołu z egzaminów, w tym protokołu komisji egzaminacyjnej z egzaminu 
końcowego i, jeśli będzie miał miejsce, protokołu z powtórnego egzaminu końcowego, 
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 wykazu uczestników projektu, którzy ukończyli kurs i zdali egzamin końcowy 

z wynikiem pozytywnym oraz wykazu uczestników projektu, którzy nie ukończyli kursu 
z wynikiem pozytywnym (po egzaminie i ewentualnym egzaminie poprawkowym), 

 zaświadczeń ukończenia kursu dla uczestników (po egzaminie i ewentualnym 
egzaminie poprawkowym), 

 dziennika zajęć teoretycznych (po egzaminie i ewentualnym egzaminie 

poprawkowym), 
 kart kursu kwalifikacyjnego każdego uczestnika kursu (po zakończeniu zajęć w 

ramach kursu). 
Na wniosek zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić Zamawiającemu do wglądu 

oryginały ww. dokumentów.  

Ocena bieżąca: W toku realizacji programu kształcenia Wykonawca będzie dokonywać oceny 
bieżącej polegającej na zaliczaniu poszczególnych modułów, w tym sprawdzeniu stopnia opanowania 

wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym 
świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia. 

Ocena jakości kształcenia: Wykonawca przeprowadzi ocenę jakości kształcenia na zakończenie 
kursu oraz przekaże Zamawiającemu wyniki tej oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia własnej procedury ewaluacyjnej dotyczącej jakości kształcenia podczas kursu. 

Kontrola zajęć: Zamawiający zastrzega sobie  możliwość kontroli zajęć przez swoich pracowników 
lub osoby reprezentujące inne instytucje uprawnione do kontroli  projektu „Pomocna dłoń pod 

bezpiecznym dachem”. 
Dokumentacja fotograficzna oraz wideo kursu: Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

prowadzenia i rozpowszechniania dokumentacji fotograficznej i wideo zajęć dydaktycznych w ramach 

kursu. W związku z tym Wykonawca uzyska zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku osób 
prowadzących zajęcia w ramach realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Zgoda 

ta nie będzie ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i musi obejmować wszelkie formy publikacji, w 
szczególności: ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamy w gazetach i czasopismach, w tym na 

używanie i rozpowszechnianie wizerunku do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne, zgoda dotyczy wszelkich zdjęć wykonanych na 

zlecenie realizatora projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wykonawca i osoby 
zatrudnione przez niego przy realizacji kursu muszą także zrzec się wszelkich roszczeń, w tym również 

o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania jego/ich wizerunku na w/wym. 
potrzeby. 

Zapewnienie cateringu na każdy dzień odbywania się zajęć teoretycznych w ramach 

kursu: 
Przerwa kawowa: 

 dla każdego uczestnika musi zostać zapewniona kawa/ herbata (w tym mleko do 

kawy i cukier), jak również woda mineralna gazowana/niegazowana do wyboru. Ilość 
napojów nielimitowana. Podczas przerwy kawowej min. 1 kanapka (bułka) lub 1 

kawałek ciasta lub 1 bułka słodka dla każdego uczestnika.  Napoje serwowane 

podczas przerwy kawowej będą także dostępne dla uczestników kursu w sposób 
ciągły, przez cały dzień zajęciowy. 

Obiad - ciepłe danie główne niewegetariańskie lub wegetariańskie. Gramatura dań po przyrządzeniu: 
 danie niewegetariańskie: mięso lub ryba (łosoś, dorsz, mintaj, miruna, sandacz lub 

sola) - 150 g (w przypadku dania zawierającego sos jest to waga sztuki mięsa/ryby 

bez sosu), dodatki: ziemniaki lub frytki lub ryż lub kasza lub makaron lub kluski - 
150 g, surówki - 100 g. W przypadku pierogów, makaronów z sosami, lazanii - porcja 

min. 400 g. 

 danie wegetariańskie: kotlet lub gulasz wegetariański (mogą być sojowe albo 

warzywne) - 150 g (w przypadku dania zawierającego sos - 200 g), dodatki: ziemniaki 
lub frytki lub ryż lub kasza lub makaron lub kluski - 150 g, surówki - 100 g. 

W przypadku pierogów, makaronów z sosami, lazanii - porcja min. 400 g. 
 Podczas obiadu uczestnicy będą mieli dostęp do wody mineralnej gazowanej 

i niegazowanej, kawy, herbaty i soku owocowego. 
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W odniesieniu do każdego serwowanego posiłku (przerwy kawowe i obiady) Wykonawca umożliwi 

przed rozpoczęciem kursu każdemu uczestnikowi wybór opcji wyżywienia wegetariańskiego (nie 
zawierającego składników pochodzenia zwierzęcego). Jadłospis (danie wegetariańskie 

i niewegetariańskie podczas obiadu, a także informację o poczęstunku podczas przerw kawowych) na 
wszystkie dni zajęć teoretycznych Wykonawca ustali z Zamawiającym. Posiłki i napoje będą podczas 

obiadu i przerw kawowych serwowane w naczyniach ceramicznych, Wykonawca zapewni także 

metalowe sztućce i tekstylne lub papierowe serwetki. 

CZĘŚĆ II SIWZ      

 

WZÓR UMOWY  

 

UMOWA NR ……………………/2015 

 

zawarta dnia ……………………………… 2015 roku w Krakowie pomiędzy: 

 

Województwem Małopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w Krakowie,  

ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, NIP 676-21-01-814, REGON 351612501,  

reprezentowanym przez ...................... – .........................., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

zwaną(-ym) dalej „Wykonawcą” , 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że: 

1) realizuje Projekt pn. „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach obszaru 

tematycznego „Ochrona zdrowia” Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 

(SPPW), realizującego założenia celu nr II SPPW „Poprawa usług podstawowej opieki 

zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach 

obszarów objętych koncentracją geograficzną (województwa: lubelskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie, małopolskie), z preferencją dla wielosektorowego podejścia 

programowego, zwany dalej Projektem, 

2) niniejsza umowa realizowana jest na potrzeby Projektu, 

3) zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 

4) niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr KZP-271-1-29/15 w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), 
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5) nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod 

bezpiecznym dachem” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem 

lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach 

lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania 

w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) znane są mu regulacje: 

a) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014r., poz. 1435 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o zawodzie pielęgniarki 

i położnej”, 

b) zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. MZ z dnia 26 marca 

2012 r., poz. 10), 

c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), 

d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), 

i zobowiązuje się ich przestrzegać przy realizacji niniejszej umowy. 

2) zapoznał się z opisem zamówienia określonym w niniejszej umowie, a także 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) w postępowaniu, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 4), oraz oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść; 

3) program kursu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy został opracowany 

na podstawie art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1435 ze zm.) oraz jest zatwierdzony przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

4) posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia; 

5) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4);  

6) w toku realizacji niniejszej umowy będzie postępował zgodnie z umową i ze 

wskazówkami Zamawiającego; 

7) zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszej 

umowy do dnia 31 lipca 2026 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność 

i bezpieczeństwo, a także wyraża zgodę na kontrolowanie realizacji umowy i 

związanych z nią dokumentów przez Zamawiającego lub upoważnione do tego 

instytucje; 

8) nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu „Pomocna 

dłoń pod bezpiecznym dachem” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny 

z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek 

porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu 
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wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego 

postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; 

9) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych; 

10) wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu 

specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych 

w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, zwanego dalej „kursem”, 

wg programu opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych i zatwierdzonego w dniu 19 sierpnia 2015 r. przez Ministra Zdrowia, dla 

maksymalnie 35 uczestników rekrutowanych spośród osób wskazanych przez 

Zamawiającego, w jednej  grupie szkoleniowej, w wymiarze maksymalnym 84 godziny 

dydaktyczne (godzina dydaktyczna = 45 minut), wraz z zapewnieniem cateringu 

w trakcie zajęć teoretycznych, na warunkach wskazanych w ust. 2. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, zostanie wykonana w zgodzie z Opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i obejmować będzie:  

1) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, na poniższych warunkach:  

a) postępowanie kwalifikacyjne oraz ewentualne postępowanie kwalifikacyjne 

uzupełniające zostanie przeprowadzone w stosunku do osób wskazanych przez 

Zamawiającego,  

b) kurs będzie miał charakter zamknięty,  

c) po przeprowadzeniu procedury o której mowa w lit. a Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o możliwości zaliczenia na poczet odbywanego kursu 

zrealizowanych uprzednio przez danego uczestnika modułów, jednostek 

modułowych lub doświadczenia zawodowego i możliwości zwolnienia z ich 

odbywania w ramach kursu,  

d) Zamawiający zastrzega, że w przypadku o którym mowa w lit. c nie będzie ponosił 

żadnych kosztów związanych z tą częścią zajęć dla danego uczestnika, 

e) Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia postępowania o którym 

mowa w lit. a; przedłoży Zamawiającemu protokół z jego przeprowadzenia wraz 

z listą osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do udziału w kursie; dokumenty 

przekazane zostaną w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

2) przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu 

specjalistycznego, na poniższych warunkach: 

a) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego oraz wszystkich uczestników 

kursu, telefonicznie oraz za pośrednictwem faksu/poczty elektronicznej, 

o zaistnieniu przeszkody skutkującej niemożnością przeprowadzenia w danym dniu 

zajęć teoretycznych lub praktycznych, wskazując równocześnie termin, w jakim 

odbędą się niezrealizowane zajęcia; 
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b) Wykonawca do 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, poinformuje o nieobecności 

uczestnika kursu na zajęciach oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 

skreślenie uczestnika z listy uczestników kursu;  

c) jeżeli program kursu przewiduje taką możliwość, realizacja części zajęć 

teoretycznych w ramach kursu może odbywać się w trybie samokształcenia 

uczestników; Wykonawca wskaże w formularzu cenowym liczbę dni zajęć 

teoretycznych, którą zamierza realizować w trybie samokształcenia; koszt zajęć 

teoretycznych realizowanych w ramach samokształcenia wliczony jest w cenę 

opracowania materiałów dydaktycznych; 

3) zapewnienie, na potrzeby organizowanych w ramach kursu zajęć teoretycznych, sali 

dydaktycznej na terenie miasta Krakowa, dostępnej przez czas trwania zajęć 

teoretycznych i spełniającej wymogi rozporządzenia o którym mowa w § 1 ust. 2 

pkt 1 lit. d niniejszej umowy i zgodnej z opisem zawarty m załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy; 

4) Wykonawca zapewni, na potrzeby organizowanych w ramach kursu zajęć 

praktycznych, odpowiedni potencjał organizacyjny zgodnie z opisem zawartym 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; zajęcia praktyczne (staż) zostaną 

zorganizowane przez Wykonawcę w placówkach zlokalizowanych na terenie 

wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy powiatów; za zgodą 

Zamawiającego Wykonawca może zorganizować zajęcia praktyczne alternatywnie na 

terenie innego powiatu dogodnego dla uczestników kursu; w przypadku braku 

danego typu placówki lub oddziału placówki na obszarze wskazanym w załączniku 

nr 1 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dogodne dla uczestników miejsce zajęć 

praktycznych; 

5) Wykonawca oznaczy, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i przy użyciu 

przekazanych przez niego materiałów promocyjnych, miejsce realizacji zajęć 

teoretycznych; 

6) Wykonawca opracuje i przekaże każdemu z uczestników oraz przedstawicielowi 

Zmawiającego komplet materiałów dydaktycznych w języku polskim, obejmujących 

tematykę kursu, zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, do dnia rozpoczęcia kursu;  

7) Wykonawca zapewni obsługę cateringową zajęć teoretycznych na poniższych 

warunkach: 

a) w każdym dniu zajęć teoretycznych Wykonawca zapewni jedną przerwę kawową 

oraz nielimitowany dostęp do napojów podczas całego dnia zajęciowego, zgodnie 

z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;  

b) w każdym dniu zajęć teoretycznych Wykonawca zapewni obiad dla każdego 

z uczestników kursu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy; 

c) Wykonawca przekaże menu cateringu do akceptacji Zamawiającemu wraz 

z Harmonogramem kursu, a Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych zaakceptuje 

przestawione menu albo wniesie do niego uwagi; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu menu poprawione zgodnie z uwagami w ciągu 3 dni roboczych od 

ich wniesienia; 
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d) w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, menu może 

ulec modyfikacji w trakcie trwania kursu; 

e) Zamawiający poniesie koszty wyłącznie zrealizowanej usługi cateringowej, zgodnie 

z listą obecności uczestników kursu na zajęciach w danym dniu,  

f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu listy obecności za dany miesiąc 

kalendarzowy do 10 dnia następnego miesiąca; 

8) Wykonawca przeprowadzi egzamin końcowy na zakończenie kursu przy zachowaniu 

poniższych wymogów: 

a) Wykonawca zapewni miejsce odbywania się egzaminu końcowego na zasadach 

wskazanych w pkt. 3,   

b) Wykonawca w przypadku negatywnego wyniku egzaminu jednego lub większej 

liczby uczestników kursu przeprowadzi egzamin poprawkowy; Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu listę uczestników, którzy przystąpili do egzaminu/ 

egzaminu poprawkowego oraz informację o uzyskanych przez nich wynikach, 

w terminach wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wraz z kopią protokołu 

z egzaminu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

c) Wykonawca wyda każdemu z uczestników kursu dokument potwierdzający fakt 

uczestnictwa w kursie, a w przypadku uczestników, którzy uzyskali pozytywny 

wynik egzaminu końcowego, dokument potwierdzający jego ukończenie; 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia 

wyników egzaminu/egzaminu poprawkowego kopie wskazanych dokumentów 

poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem; 

d) Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumenty niezbędne do rozliczenia kursu 

w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu/egzaminu 

poprawkowego, nie później niż do 16 grudnia 2015 r. 

 

§ 3 

1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do 11 grudnia 2015 r. 

2. W terminie do 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu Harmonogram kursu, obejmujący terminy i miejsce odbywania się zajęć 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy).  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag lub modyfikacji do 

przedstawionego przez Wykonawcę Harmonogramu kursu. Uwagi lub modyfikacje do 

powinny zostać zgłoszone w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania korekt, stosownie do zgłoszonych uwag lub 

modyfikacji, oraz przedłożenia skorygowanego Harmonogramu kursu w terminie 3 dni 

roboczych od otrzymania uwag lub modyfikacji. Uwagi lub modyfikacje strony powinny 

przekazywać pisemnie, faksem na numer faksu wskazany w § 10 niniejszej umowy lub 

pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 10 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający oraz Wykonawca, tylko na umotywowany wniosek i za pisemną zgodą 

Zamawiającego, mogą zmienić termin realizacji poszczególnych dni zajęć teoretycznych 

lub zajęć praktycznych w ramach kursu, informując o tym drugą Stronę nie później niż 

na 7 dni przed terminem zajęć teoretycznych lub zajęć praktycznych dla danej grupy. 
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Zapis § 2 ust. 2 pkt. 2 lit. a niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

5. O ile zmiana, o której mowa w ust. 4, nie spowoduje przesunięcia końcowego terminu 

realizacji usługi wskazanego w ust. 1, zmiany dokonane w tym trybie nie są traktowane 

jak zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu w tym zakresie. W pozostałych 

przypadkach konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy. 

 

§ 4 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich 

majątkowych i osobistych osób trzecich do materiałów dydaktycznych. Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego 

powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw autorskich 

osób trzecich do materiałów dydaktycznych (w szczególności do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego, a obejmujących między innymi 

wypłacone odszkodowanie, a także wszelkie koszty poniesione w związku 

z dochodzeniem przez osobę trzecią roszczeń wobec Zamawiającego). 

 

§ 5 

1. Zmawiający finansuje koszt uczestnictwa w kursie jedynie osób spełniających wymogi 

wskazane w Regulaminie rekrutacji uczestników na kursy specjalistyczne w ramach 

Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” 

współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, 

opublikowanym na stronie internetowej Projektu: www.sppw.rops.krakow.pl. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaprzestaniu finansowania 

kosztów uczestnictwa w kursie uczestnika, spowodowanym skreśleniem z listy 

uczestników Projektu w wyniku naruszenia postanowień regulaminu wskazanego 

w ust. 1. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dalszego uczestnictwa w kursie osoby, o której mowa 

w ust. 2, w przypadku, gdy osoba ta przejmie na siebie obowiązek finansowania kosztów 

uczestnictwa w kursie. 

 

§ 6 

1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

za rzeczywisty zakres realizacji umowy, nie więcej jednak niż kwotę 

……………………………….. złotych (słownie: …………………………………) brutto (usługa 

zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. 

Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w tym: 

1) ……………………………….. złotych (słownie: …………………………………) brutto (usługa 

zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. 

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), z tytułu realizacji części merytorycznej kursu, 

2) ……………………………….. złotych (słownie: …………………………………) brutto (usługa 

zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. 
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z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), z tytułu realizacji usługi cateringowej w ramach 

kursu,  

zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający poniesie koszty uczestnictwa w kursie wyłącznie tych uczestników, którzy 

złożą organizowany w ramach kursu egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. 

3. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w kursie mniejszej niż ustalona maksymalna liczba 

uczestników, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

proporcjonalnej do liczby uczestników kursu, w oparciu o stawki jednostkowe wskazane 

w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy (dotyczy to 

również wynagrodzenia w zakresie cateringu, które podlega stosownemu przeliczeniu 

przy uwzględnieniu liczby uczestników kursu). Ostateczna liczba uczestników kursu 

uzależniona jest od wyników postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 2 

ust. 2 niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie z tytułu realizacji części merytorycznej kursu, o którym mowa ust. 1, 

zostanie wypłacone jednorazowo, po zakończeniu realizacji umowy. W przypadku 

zwolnienia uczestnika z części zajęć teoretycznych lub praktycznych, Zamawiający nie 

będzie ponosił żadnych kosztów związanych z tą częścią zajęć dla danego uczestnika. 

Podstawą dokonania zapłaty będzie przedstawiona przez Wykonawcę do 5 dnia od 

ogłoszenia wyników egzaminu/egzaminu poprawkowego i nie później niż do 16 grudnia 

2015 r. dokumentacja realizacji zamówienia zgodna z zapisami Załącznika nr 1 do 

niniejszej umowy oraz zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru usługi, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy, a także 

prawidłowo wystawiony rachunek/faktura.  

5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi cateringowej w ramach kursu, będzie wypłacane 

miesięcznie, na podstawie rachunków/faktur częściowych (obejmujących proporcjonalną 

część wynagrodzenia), w transzach obejmujących realizację usługi w danym miesiącu 

kalendarzowym. Suma kwot wynagrodzenia z faktur/rachunków częściowych nie będzie 

mogła przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1. Podstawą 

dokonania zapłaty będą przedstawione przez Wykonawcę do 10 dnia następnego 

miesiąca kopie podpisanych przez uczestników kursu list obecności oraz list odbioru 

cateringu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz 

zaakceptowany przez strony protokół odbioru częściowego usługi, sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy, a także prawidłowo wystawiony 

rachunek/faktura. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do zaakceptowania protokołu odbioru bądź wniesienia do 

niego uwag w terminie 3 dni roboczych od daty jego przedłożenia. 

7. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Rachunek/fakturę należy wystawić na: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, 

NIP: 676-210-18-14 

9. Przez datę zapłaty rozumie się datę złożenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego. 

10. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności niezbędne do 
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prawidłowego wykonania Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia 

wszystkich warunków związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć 

wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

 

 

§ 7 

1. Przy podpisaniu umowy Wykonawca, w przypadku, gdy nie należy do podmiotów 

wskazanych w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, przedstawi 

Zamawiającemu poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem kserokopię: 

1) zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych dla jednostek organizacyjnych samorządu 

pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek handlowych lub innych 

utworzonych przez nie podmiotów, prowadzonym przez Naczelną Radę Pielęgniarek 

i Położnych, albo 

2) zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych, prowadzonym przez okręgową izbę 

pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca prowadzenia kształcenia w ramach 

zajęć teoretycznych (Kraków). 

 

§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nienależytego wykonywania umowy, 

Zamawiający natychmiast poinformuje o tym Wykonawcę, ten zaś zaprzestanie naruszać 

postanowienia umowy i niezwłocznie usunie wskazaną nieprawidłowość. 

2. Jeżeli nieprawidłowość nie zostanie usunięta niezwłocznie lub Wykonawca nadal będzie 

nienależycie wykonywał umowę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości równowartości 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto 

za wykonanie zamówienia, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

występowania nieprawidłowości lub naruszania postanowień umowy, albo odstąpić od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku odstąpienia od umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości równowartości 20% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto za 

wykonanie zamówienia, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Kary, o których mowa wyżej, mogą podlegać potrąceniu z rachunku/faktury 

przedstawionych przez Wykonawcę za realizację umowy. 

4. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania niniejszej umowy w terminie określonym 

w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również zaprzestania 

wykonywania umowy (przez co należy rozumieć w szczególności uchybienie przez 

Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, jakiemukolwiek terminowi 

określonemu w Harmonogramie kursu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy), 

Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości 

i bezskutecznym upływie terminu w tym celu wyznaczonego, odstąpić od umowy. 

W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
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kary umownej w wysokości równowartości 20 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia 

brutto za wykonanie zamówienia, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Jeżeli kurs nie będzie mógł zostać zrealizowany z uwagi na brak lub utratę przez 

Wykonawcę uprawnień do jego prowadzenia, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości 20 % maksymalnej 

kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia, określonej w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy. 

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może być zrealizowane przez Zamawiającego do 

dnia 10 grudnia 2015 r., jednak nie później niż w terminie miesiąca od powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z prawa do 

odstąpienia od umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 9 

1. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna 

w odniesieniu do: 

1) zmiany terminów (w tym końcowego) realizacji usługi w przypadku zaistnienia 

ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu 

usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub  

w przypadku opóźnień w podpisaniu niniejszej umowy, powodujących, iż dochowanie 

określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione lub gdy wina nie leży 

po stronie Wykonawcy); 

2) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, 

w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 

3) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, 

w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie 

ona korzystna dla Zamawiającego, 

4) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących 

w dniu zawarcia umowy. 

2. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tychże okolicznościach.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.  

 

§ 10 
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1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz podpisanie protokołu odbioru ze strony 

Zamawiającego jest ……………………………………………………………………………………………., 

e-mail: ………………………….……, faks: ………………………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz podpisanie protokołu odbioru ze strony 

Wykonawcy jest …………………………………………………………………………………………………., 

e-mail: ………………………….……, faks: …………………………………….… 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego powiadomienia 

drugiej strony umowy i nie wymaga formy aneksu. 

 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

3. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami w formie pisemnej dokonywana będzie na 

adresy Stron wskazane w komparycji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego 

adresu zamieszkania, pod rygorem uznania, że adres wskazany w komparycji umowy 

jest aktualnym adresem zamieszkania Wykonawcy (skreślić, jeśli umowa nie będzie 

zawierana z osobą fizyczną). 

4. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………….. 

 

 

HARMONOGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO „TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO  

U DOROSŁYCH”  

 

Zajęcia teoretyczne (…. - …. 2015 r.) 

Moduł tematyczny  Terminy zajęć Godziny 

trwania zajęć 

(od … do ….) 

Ilość minut / 

godzin 

    

    

    

    

 

Zajęcia praktyczne (…. - …. 2015 r.) 

Moduł tematyczny Terminy zajęć Godziny 

trwania zajęć 

(od … do ….) 

Ilość minut / 

godzin 

    

    

    

    

 

Zajęcia teoretyczne (…. - …. 2015 r.) 

Moduł tematyczny Terminy zajęć Godziny 

trwania zajęć 

(od … do ….) 

Ilość minut / 

godzin 

    

    

    

    

 

 

Zajęcia praktyczne (…. - …. 2015 r.) 

Moduł tematyczny Terminy zajęć Godziny 

trwania zajęć 

(od … do ….) 

Ilość minut / 

godzin 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr……………………… 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU/ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO USŁUGI - WZÓR  

 

Usługa wykonana przez  

 

 

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

 

dla Województwa Małopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

 

zgodnie z zawartą umową nr                        z dnia 

 

 

w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego                                          Przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

 

poświadcza wykonanie w okresie od …. do ….. usługi polegającej na przeprowadzeniu w zakresie 
objętym umową nr ………….. z dnia …………… KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELEGNIAREK 

I POŁOŻNYCH: TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH WRAZ 

Z ZAPEWNIENIEM MIEJSC ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH ORAZ 
OBSŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH   

 

Wykonanie usługi przyjmuje się bez zastrzeżeń*) / stwierdza się następujące 

zastrzeżenia*) 

 

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

Uwagi 

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

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

Na tym Protokół zakończono. 

Przedstawiciel Zamawiającego  Przedstawiciel Wykonawcy 

 

…………………………………… …………………………………………… 


