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Zespół Szkół Budowlanych
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Tel. 32 4222279, 32 42222796
e-mail: zsbrybnik@gmail.com

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
na zorganizowanie w pełnym zakresie stażu i praktyki zagranicznej
w ramach projektu
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

pt. „ Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków ”
w ramach programu Leonardo da Vinci IVT będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program
Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość Systemu
edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie,
Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe)

Zatwierdzam:

.......mgr Marek Florczyk – Dyrektor szkoły......

Rybnik dn. 04.03.2014r.
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I.
1.1.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.
Zamawiającym jest:

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Świerklańska 42
44 – 200 Rybnik
tel.: (32) 42 22 796 tel./faks.: (32) 42 22 279
e-mail: zsbrybnik@gmail.com
www. zsbrybnik.pl
Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

1.2.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
i na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

1.3.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem
Zamawiającego – sekretariat Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku ul. Świerklańska 42,
44-200 Rybnik, woj. Śląskie, Polska oraz na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zsbrybnik.pl

1.4.

Użyte w Specyfikacji terminy, mają następujące znaczenie:

1.4.1. SIWZ – oznacza to niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
1.4.2. Zamawiający – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik
1.4.3. Wykonawca – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o wykonanie
Zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w
sprawie wykonywania Zamówienia;
1.4.4. Postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie
Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji;

prowadzone

przez

1.4.5. Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w dziale X SIWZ.
1.4.6. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 907, z późn. zm.).
1.4.7. Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt. „Wulkan praktycznych doświadczeń budowlańców, drogowców i informatyków ” w ramach programu Leonardo da Vinci IVT
będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program
Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4.
Otwartość Systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie
3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie- projekty systemowe).
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.) o wartości zamówienia powyżej 14 000 EUR, a poniżej progów unijnych ustalonych
na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

2.2.

Zadanie finansowane będzie w ramach projektu pt. „Wulkan praktycznych doświadczeń budowlańców, drogowców i informatyków ” w ramach programu Leonardo da Vinci IVT
będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość
Systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2
Upowszechnianie uczenia się przez całe życie- projekty systemowe) i budżet Państwa.

III. INFORMACJE NA TEMAT SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ SKŁADANIA
OFERT WARIANTOWYCH.
3.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
4.1.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V. PODWYKONAWSTWO.
5.1.

Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcą - brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia
będzie zrealizowana przez Wykonawcę (wskazania należy dokonać w „Formularzu Oferty”
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)

VI. IFORMACJE NA TEMAT WNIESIENIA WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
6.1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6.2.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
7.1.
VIII.
8.1.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. ZASTOSOWANIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
9.1.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
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X. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w pełnym zakresie stażu i praktyki zagranicznej
na terenie Włoch i Hiszpanii w sektorze usług budowlanych, drogowych i informatycznych dla
22 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku będących uczestnikami projektu oraz
3 opiekunów.
Wspólny Słownika Zamówień:
Kod CPV: 80.00.00.00-4 usługi szkoleniowe i edukacyjne

Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności w zawodzie technik budownictwa,
drogownictwa i informatyki przez udział 22 uczniów szkoły i 3 nauczycieli podczas
3 tygodniowego i dwóch 4 tygodniowych staży na terenie Włoch i Hiszpanii.
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
10.1.

Wykonawca zobowiązuje się do nawiązania z Zamawiającym partnerstwa zgodnie
z wytycznymi Programu Leonardo da Vinci dla Projektów Mobilności IVT, które są
dostępne w zakładce Akcje Leonardo/Projekty Mobilności na stronie www.leonardo.org.pl

10.2.

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w pełnym zakresie stażu i praktyki
zagranicznej z wykorzystaniem elementów systemu ECVET.

10.3.

Liczba uczestników:

10.3.1. Grupa nr 1 ( technik budownictwa) – 10 uczestników projektu oraz 1 opiekun,
10.3.2. Grupa nr 2 ( technik drogownictwa)- 5 uczestników projektu oraz 1 opiekun,
10.3.3. Grupa nr 3 ( technik informatyk)- 7 uczestników projektu oraz 1 opiekun,
10.4.

Za rekrutacje uczestników projektu odpowiada Zamawiający. Zamawiający zobowiązuje
się dostarczyć pocztą elektroniczną listę uczestników projektu najpóźniej do 5 dni przed
rozpoczęciem stażu.

10.5.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

10.5.1. Zorganizowanie na terenie Hiszpanii (Walencja) i Włoch (Rimini) w pełnym zakresie stażu
i praktyki zagranicznej dla 22 uczestników projektu i 3 opiekunów z sektora usług
budowlanych, drogowych, informatycznych zgodnych z profilem kształcenia uczestników
(załącznik nr 1 do SIWZ),
10.5.2. Staż powinien zostać zorganizowany przez osoby gwarantujące wykonanie stażu
i praktyki zagranicznej zgodnie z ramowym programem stażu dla poszczególnych profili
kształcenia stanowiącym załącznik nr 6, nr 6A, nr 6B do SIWZ.
10.5.3. Staże winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie
w toku nieprzerwanym tj. w ciągu 3 lub 4 tygodni.
10.5.4. Plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach stażu należy dostosować do
możliwości danego przedsiębiorstwa, mając na uwadze realizację założonych
w programie celów kształcenia.
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10.5.5. Przed przystąpieniem do stażu uczestnik powinien być przeszkolony w zakresie
obowiązujących przepisów i zasad bhp, potwierdzone wpisem do dzienniczka.
10.5.6. Zorganizowanie transportu lokalnego dla uczestników projektu zgodnie z ramowym
programem stażu stanowiącym załącznik nr 6, nr 6A, nr 6B do SIWZ.
10.5.7. Zorganizowanie transferu do i z miejsca zakwaterowania:
10.5.7.1.

Grupa nr 3 - Hiszpania (Walencja)- z lotniska w dniu przylotu i na lotnisko w dniu
wylotu.

10.5.7.2.

Grupa nr 1 i 2 - Włochy (Rimini)- z dworca postoju autobusu rejsowego w dniu
przyjazdu i wyjazdu.

10.5.7.3.

Wizyta monitorująca staż – Włochy (Rimini)- z dworca postoju autobusu rejsowego
w dniu przyjazdu i wyjazdu.

10.5.8. Zorganizowanie na okres stażu pełnej bazy żywieniowej składającej się z ciepłych
posiłków, śniadań, paczek śniadaniowych, obiadokolacji i zakwaterowania z pełnym
węzłem sanitarnym dla:
10.5.8.1.

22 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku będących uczestnikami projektu,
3 opiekunów ( Włochy, Hiszpania),

10.5.8.2.

1 osoby monitorującej staż w okresie pobytu we Włoszech (Rimini) (3 noclegi
tj. 11.05-14.05.2014r. ).

10.5.9. Zakwaterowanie rozpocznie się w dniu przyjazdu, a zakończy w dniu wyjazdu.
10.5.10.
Minimalne wymagania dotyczące zakwaterowania uczestników projektu Włochy
(Rimini): pokoje 2 i 3 osobowe z toaletą i prysznicem na korytarzu, dostęp do mini kuchni
i telewizji, w pokojach łóżko, miejsce na przechowywanie odzieży,
10.5.11.
Minimalne wymagania dotyczące zakwaterowania uczestników projektu Hiszpania
(Walencja): zakwaterowanie u rodzin z dostępem do toalety i prysznica, dostęp do
kuchni i telewizji, w pokojach łóżko, miejsce na przechowywanie odzieży.
10.5.12.
Minimalne wymagania dotyczące zakwaterowania opiekunów stażu (Hiszpania ,
Włochy) i osoby monitorującej staż Włochy (Rimini): pokój 1 osobowy z toaletą
i prysznicem, dostęp do
mini kuchni i telewizji, w pokoju łóżko, miejsce na
przechowywanie odzieży.
10.5.13.
Zorganizowanie czasu wolnego dla uczestników projektu zgodnie z ramowym
programem stażu stanowiącym załącznik nr 6, nr 6A, 6B do SIWZ.
10.5.14.
Zagwarantowanie udziału uczestników stażu w życiu kulturalnym, a także
zorganizowanie zajęć uświadamiających interkulturowość europejską.
10.5.15.
Zapewnienie na miejscu tj. Hiszpanii i Włoszech obecności osoby odpowiedzialnej
za nadzór merytoryczny i wsparcie, a także zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Osoba
ta odpowiedzialna będzie za udzielenie uczestnikom pomocy np. w wypadku, wystąpienia
zdarzeń losowych.
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10.5.16. Zapewnienie na miejscu tj. Hiszpanii i Włoszech obecności osoby odpowiedzialnej za

opiekę nad projektem od strony administracyjnej, przygotowanie raportu końcowego,
certyfikatów ECVET dla uczestników projektu, oraz przeprowadzanie sesji monitoringu
i kontrolę warunków bytowych uczestników. Raport końcowy powinien obejmować okres
stażu i zadania wykonywane przez uczestników Projektu, być sporządzony na piśmie,
wydrukowany i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca przekaże raport końcowy
Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zakończenia stażu.
10.6.

Niezależnie od obowiązku sporządzenia raportu końcowego, Wykonawca jest
zobowiązany do informowania na bieżąco Zamawiającego o ewentualnych
nieprawidłowościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu,
sposobu prowadzenia oraz efektywności stażu.

10.7.

Wykonawca zobowiązuje się umieszczać aktualnie obowiązujące logotypy projektu pt.
„Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków”
w ramach programu Leonardo da Vinci IVT będącego elementem Programu „Uczenie się
przez całe życie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość
systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość Systemu edukacji w kontekście uczenia się
przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe
życie).Właściwe logotypy i emblematy Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu
umowy.

10.8.

Zamawiający zapewnia ubrania robocze uczestnikom Projektu.

10.9.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia dodatkowych umów o staż z 22 uczestnikami
projektu, opiekunami stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ

10.10. Wykonawca bierze na siebie ryzyko ewentualnych strat materialnych powstałych
w związku z odbywaniem stażu i praktyki zagranicznej uczestników projektu.
XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
11.1.

Grupa nr 1: Włochy (Rimini) w okresie od 04.05.2014r. do 24.05.2014r. (3 tygodnie)
- 20 noclegów,

11.2.

Grupa nr 2: Włochy (Rimini) w okresie od 04.05.2014r. do 31.05.2014r. (4 tygodnie)
- 27 noclegów,

11.3.

Grupa nr 3: Hiszpania (Walencja) w okresie od 04.05.2014r. do 31.05.2014r.
(4 tygodnie) – 27 noclegów,

11.4.

Osoba monitorująca staż: Włochy (Rimini) w okresie od 11.05.2014r. do 14.05.2014r.
- 3 noclegi,

XII. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Włochy ( Rimini), Hiszpania ( Walencja)
XIII.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

13.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6

13.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej

przedmiotem zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia
warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia.
13.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zorganizował co najmniej 1 usługę
dotyczącą stażu i praktyki zagranicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000 zł.
Zamawiający dokona oceny warunku na podstawie przedłożonych do oferty dokumentów
(załączniki nr 3 i 5 do SIWZ) metodą spełnia/nie spełnia. W przypadku usług, których
wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia
tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usługi
(w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
13.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia
warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia.
13.1.4. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia
warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia.
13.1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia
warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia
13.2.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocenę spełnienia warunku w
postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz na podstawie dokumentów o których mowa
w rozdziale XIV ust. 14.2 ppkt. 14.2.2, metodą spełnia/nie spełnia.

XIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ
WYKONAWCY.
14.1.

LUB

DOKUMENTÓW,

JAKIE

MAJĄ

DOSTARCZYĆ

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy
załączyć:

14.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru na załączniku nr
3 do SIWZ (oryginał);
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14.1.2. Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
14.1.2.1.

Dowodami, o których mowa w ust. 14.1.2, są:

14.1.2.1.1. poświadczenie,
14.1.2.1.2. oświadczenie Wykonawcy- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
ust. 14.1.2.1.1
14.1.2.2.

14.2.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt. 14.1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 14.1.2.1.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych należy złożyć:

14.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – według załącznika nr
4 do SIWZ (oryginał);
14.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wskazania braku podstawa do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
14.3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunku,
o którym w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wymaga przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo
informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej sporządzonej według
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

14.4.

Jeżeli Wykonawca wykazujący spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 14.2 (załącznik nr 4A do SIWZ)

14.5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 14.2 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

14.5.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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14.6.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14.2
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 kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.7.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedstawić
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia
się łącznie w stosunku do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie
zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

14.8.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

XV. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
15.1.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest faks,
poczta elektroniczna zsbrybnik@gmail.com oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

15.2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

15.2.1. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
15.3.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia
oferty, kierując swoje zapytania, faksem lub drogą elektroniczną (pocztę elektroniczną) na
adres zsbrybnik@gmail.com

15.4.

Wyjaśnianie treści SIWZ- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania
związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na
piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom,
bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
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Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
15.5.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

15.6.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając
informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

15.7.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

15.7.1. Katarzyna Wróbel, Sylwestra Nagler- Minakowska, Joanna Wójcik, Katarzyna
Kowalska. Porozumiewanie się z ww. osobami może następować drogą elektroniczną na
adres e-mail: zsbrybnik@gmail.com, tel./fax: 32/ 42 22 279 od poniedziałku do piątku
od 730 do1530.
15.7.2. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Zespół Szkół Budowlanych
w Rybniku, ul. Świerklańska 42 ,44-200 Rybnik, woj. śląskie, Polska
XVI.
16.1.

XVII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 kolejnych dni, liczonych od daty
składania ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

17.1.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania Zamawiający nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy nie będą podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

17.2.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną techniką gwarantującą trwałość zapisów. W przypadku oferty napisanej
odręcznie, użyty atrament musi być nieścieralny.

17.3.

Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski, zobowiązany jest do
złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.

17.4.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
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stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego)
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza odpis stosownego
pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia za wyjątkiem wymienionych w ust.
17.2. sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
17.5.

Wraz z ofertą wypełnioną na formularzu oferty należy złożyć:

17.5.1. Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale 14 SIWZ,
17.5.2. Inne wymagane dokumenty, o których mowa w SIWZ.
17.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą.
17.6.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.

17.7.

Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać
SIWZ.

17.8.

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz
parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje
poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

17.9.

Wszelkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.

17.10. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w taki
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą na
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania
oraz ich ujawnienia na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca może zastrzec
jedynie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
17.11. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały
i zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczyć napisem:
Oferta w postępowaniu na zorganizowanie w pełnym zakresie
stażu i praktyki zagranicznej projektu pt. „Wulkan praktycznych doświadczeń budowlańców, drogowców i informatyków ”
nie otwierać przed dniem 12.03. 2014 r., godz. 10.00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11

17.12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać
ofertę. Powiadomienie o dokonaniu zmian w ofercie wraz z załączonymi dokumentami
potwierdzającymi zmiany lub wycofanie oferty należy złożyć w trybie i formie przewidzianej
dla składania ofert z dodatkowym zapisem na kopercie „zmiana” lub „wycofanie”.
17.13. Podpisy na ofercie powinny być złożone czytelnie lub potwierdzone imienną pieczątką.
17.14. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego
(materiałów informacyjnych, reklamowych, itp.) powinny one stanowić odrębną część, nie
złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego.
XVIII. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ ICH OZNAKOWANIE
18.1.

Oferty należy przesłać do dnia 12.03.2014 r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego
lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych
w Rybniku ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik , woj. Śląskie, Polska

18.2.

Wykonawca może, przed upływem terminu (do składania ofert), zmienić lub wycofać
ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

18.3.

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz
zaadresowane na adres Zamawiającego podany w rozdziale I, w sposób opisany w
rozdziale XVII ust.17.8 niniejszej specyfikacji zamówienia i dodatkowo opatrzone
napisem „Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone
napisem „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności.

18.4.

Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.

18.5.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.03.2012 roku o godzinie 10.30
w siedzibie Zamawiającego Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku ul. Świerklańska 42,
44-200 Rybnik , woj. Śląskie, Polska – sala nr 9

18.6.

Otwarcie ofert jest jawne.

18.7.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, termin wykonania,
warunki płatności. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

18.8.

Oferty złożone po terminie są niezwłocznie zwracane Wykonawcy przez Zamawiającego.

XIX.
19.1.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca określi cenę brutto (z VAT) za przedmiot zamówienia jako całkowity koszt
przeprowadzenia stażu i praktyki zagranicznej dla 22 uczniów
Zespołu Szkół
Budowlanych w Rybniku, 3 opiekunów i osoby monitorującej staż w ramach Projektu
zawierającą wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w rozdziale X SIWZ oraz
zgodny z ramowym programem stażu (załącznik nr 6, nr 6A, nr 6B)
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19.2.

Cena oferty określona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia winna obejmować
wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z opisu
przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.

19.3.

Cena Oferty podana w (załączniku nr 2 do SIWZ) za realizację zamówienia musi być
podana w EUR, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.4.

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia i nie będzie prowadził
żadnych negocjacji z Wykonawcami.

19.5.

Oferta, która zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie
art. 87 ust 2 lub błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt
6 Ustawy

19.6.

Do przeliczenia ceny w kryterium „cena” brane będą pod uwagę wartości brutto.

19.7.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień
w określonym terminie.

XX. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
20.1.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
CENA - 100%.

20.2.

Ocena ofert wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:
całkowita cena oferowana najniższa brutto
C=

x 100
całkowita cena badanej oferty brutto

gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg kryterium ceny
20.3.

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w nn. specyfikacji oraz oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za
najniższą cenę – uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną wg powyższego
wzoru.

20.4.

Punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu) członków komisji
podlegają sumowaniu. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

20.5.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

20.6.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
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XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
21.1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

21.1.1. 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;
21.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
21.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
21.1.4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
21.2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację,
o których mowa w pkt. 21.1.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

21.3.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie przewidzianym w art. 94 ustawy Prawo zamówień
publicznych, a w przypadku wniesienia odwołania po ostatecznym jego rozstrzygnięciu.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
tego terminu jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna
oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
21.4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.

XXII. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

22.1.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.

22.2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
L.p.
1.

Przyczyna /okoliczności
Przekształcenie firmy, zmiana brzmienia nazwy
firmy.

Skutek- zmiana w umowie/ aneks
Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie
przekształcenia firmy
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2.

XXIII.
23.1.

Ze względu na szczególne okoliczności zmiana osób Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie
odpowiedzialnych za realizację zamówienia pod
zmian.
warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania
określone w SIWZ.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

23.1.1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
23.1.2. organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
przysługuje również Zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych –
zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.
23.2.

Odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:

23.2.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
23.2.2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
23.2.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
23.2.4. odrzucenia oferty odwołującego.
23.3.

Wymagania formalne. Odwołanie powinno:

23.3.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy,
23.3.2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
23.3.3. określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
23.4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie podlega
rozpoznaniu, jeżeli:

23.4.1. nie zawiera braków formalnych;
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23.4.2. uiszczono wpis.
23.5.

Prezes Izby (ewentualnie skład orzekający Izby) może wezwać do uzupełniania braków
formalnych odwołania (określonych w art. 180 ust. 3 ustawy), złożenia pełnomocnictwa
albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem
zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby.

23.6.

Terminy na wniesienie odwołania.

23.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
23.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
23.6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
23.6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
23.6.4.1.

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.

23.6.4.2.

1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

23.7.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2
ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia
otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić
opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia
rozprawy.

23.8.

Odpowiedź na odwołanie. Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość
wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub
ustanie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć
postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym
wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca
i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu
odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16

23.9.

Cofnięcie odwołania. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć
odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie
odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu
zwraca się 90% wpisu.

23.10. Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych. Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy
Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz
zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:
23.10.1.

unieważnić umowę; albo

23.10.2.
unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę
finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot
świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
23.10.3.
nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w
przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie
publicznym; albo
23.11. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach
dopuszczonych w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192
ust. 3 pkt 3 ustawy). Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10%
wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy)
lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w
przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie
było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).
23.12. Skarga. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące
postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca
zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
23.12.1.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
23.12.2.
Skarga powinna czynić
procesowego oraz zawierać:

zadość

wymaganiom

przewidzianym

dla

pisma

23.12.2.1. oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
23.12.2.2. przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,
23.12.2.3. wskazanie dowodów,
23.12.2.4. wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
23.12.3.
Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje
również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.
XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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24.1.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy Pzp i przepisy Kodeksu Cywilnego.

24.2.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4
pkt. 1 ustawy PZp.

24.3.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

24.4.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

l.p.

Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

1.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Profil kształcenia uczestników projektu

2.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz Oferty

3.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.

Załącznik nr 4 A do
SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podmiotów na
zasobach, których Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

6.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz wykonanych usług

7.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ramowy program stażu ( profil kształcenia technik budownictwa)

8.

Załącznik nr 6 A do SIWZ

Ramowy program stażu ( profil kształcenia technik drogownictwa)

9.

Załącznik nr 6 B do SIWZ

Ramowy program stażu ( profil kształcenia technik informatyk)

10.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja Wykonawcy dotycząca funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej

11.

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

12.

Załącznik nr 9 do SIWZ

Wzór umowy o staż
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Załącznik nr 1 do SIWZ
ZSB. 251.1.2014
Strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)

Profil kształcenia uczestników projektu pt. „Wulkan praktycznych doświadczeń budowlańców, drogowców i informatyków ”w ramach programu Leonardo da Vinci IVT
będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

Grupa i liczba
uczestników

Grupa nr 1 –
10 uczestników

Grupa nr 2 –
5 uczestników

Grupa nr 3 –
7 uczestników

Liczb
a
opie
kunó
w

Czas trwania
stażu
w
tygodniach

Zakładane daty
rozpoczęcia stażu w
instytucji
przyjmującej
(bez podróży)

Zakładane daty
zakończenia stażu w
instytucji przyjmującej
(bez podróży)

Profil
kształcenia

1

3

04.05.2014

24.05.2014

Technik
budownictwa

1

1

4

4

Łącznie 22 uczestników

04.05.2014

04.05.2014

31.05.2014

31.05.2014

Technik
drogownictwa

Technik
informatyk

Kraj
organizacji
przyjmującej

Włochy
(Rimini)

Włochy
(Rimini)

Hiszpania
( Walencja)

Łącznie 3 opiekunów
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Załącznik nr 2 do SIWZ
ZSB. 251.1.2014
Strona
Z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

Formularz Oferty
Odpowiadając na ogłoszony przez Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 przetarg
nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Pzp zorganizowanie w pełnym zakresie stażu i praktyki zagranicznej w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla
osób kształcących się i szkolących zawodowo

pt. „ Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i

informatyków ” w ramach programu Leonardo da Vinci IVT będącego elementem Programu „ Uczenie się przez całe życie”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program operacyjny Kapitał
Ludzki(Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość Systemu edukacji w kontekście uczenia się przez
całe życie, Poddziałanie 3.4.2 upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe) przedkładamy nn. ofertę,
oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ
przedmiotowego postępowania.

Wykonawca/nazwa firmy

adres firmy
(kod, miejscowość, ulica, województwo)

jesteśmy/ nie jesteśmy*) płatnikami podatku VAT i posiadamy NIP
Numer telefonu : ................................................. Numer Fax : ......................................................
e-mail : .........................................................Nazwa Banku:............................................................
Numer konta bankowego : .............................................................................................................
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
za łączną cenę brutto: .......................EUR

Grupa nr 1 - Włochy (Rimini) : łączna cena
Grupa nr 2 - Włochy (Rimini)

brutto ................................. EUR

: łączna cena brutto ............................... EUR

Grupa nr 3 - Hiszpania (Walencja) : łączna cena

brutto ........................... EUR

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony
przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w

warunkach

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
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3. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
zarządzanego przez ...................................................................*)
(nazwa lidera)

4. Oświadczamy, że:
1).

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w okresie:
a). Grupa nr 1- Włochy (Rimini) w okresie od 04.05.2014r. do 24.05.2014r. (3 tygodnie),
b). Grupa nr 2 - Włochy (Rimini) w okresie od 04.05.2014r. do 31.05.2014r. (4 tygodnie),
c). Grupa nr 3 - Hiszpania (Walencja) w okresie od 04.05.2014r. do 31.05.2014r. (4 tygodnie),
d). Osoba monitorująca staż: Włochy (Rimini) w okresie od 11.05.2014r. do 14.05.2014r.

2).

zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

3). oświadczamy, że cena brutto podana w pkt. 1 nn. formularza zawiera wszystkie
koszy wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru nn.
oferty,
4). oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia,
5). przedmiot zamówienia wykonamy: sami
/z
udziałem
podwykonawców*)
następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
L.p.

Nazwa części zamówienia

6). akceptujemy przekazany wzory umów stanowiący załącznik nr 8, nr 9 do SIWZ.
7). akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,
5. Potwierdzamy,
postępowania.

iż

nie

uczestniczymy

w

innej

ofercie

dotyczącej

tego

samego

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:
1). podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
2). ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.....................................
(imię i nazwisko)

Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ
ZSB. 251.1.2014
Strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)

"Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu."

Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 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.

Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu”, powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców
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Załącznik nr 4 do SIWZ
ZSB. 251.1.2014
Strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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Załącznik nr 4 A do SIWZ
ZSB. 251.1.2014
Strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp w odniesieniu do podmiotów na zasobach,
których Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków , o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego na
zorganizowanie w pełnym zakresie stażu i praktyki zagranicznej w ramach projektu
oświadczam, że w odniesieniu do: ………………….........................................................………...
(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24
ust. 1 Pzp.

Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................
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Załącznik nr 5 do SIWZ
ZSB. 251.1.2014
Strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie

L.p.

Przedmiot usługi

Nazwa podmiotu, na rzecz
którego usługi zostały
wykonane

Data wykonania
zamówienia
( zakończenia
usługi)

Wartość brutto
wykonanej usługi

1.

Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................
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Załącznik nr 6 do SIWZ
ZSB. 251.1.2014
Strona
z ogólnej liczby stron

RAMOWY PROGRAM STAŻU :

Program stażu (grupa nr 1 - technik budownictwa ) w ramach projektu: ”Wulkan
praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków”.
Data

Godzina

Opis programu

Niedziela,

Przyjazd do Rimini

Transfer na miejsce. Zakwaterowanie.
Spotkanie dot. rozkładu zajęć. Szkolenie dla grupy.

I Tydzień

Popołudnie Wspólna kolacja

Poniedziałek

7.00

I Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Poznanie okolicy. Zapoznanie z miejscem pobytu. Przedstawienie
opiekunów. Zapoznanie z przepisania prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz standardami
jakości.

18.00

Wspólne spędzanie czasu wolnego

Wtorek

7.00

I Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Zapoznanie z przepisania prawa budowlanego, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz standardami jakości. Spotkanie
z innymi uczestnikami staży.

18.00

Wspólne spędzanie czasu wolnego

Środa

7.00

Zasady organizacji placu budowy w praktyce (ogrodzenie, drogi, niwelacja
terenu, obiekty zaplecza budowy, podstawowe urządzenia i maszyny)

I Tydzien

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)
18.00

Czas wolny.

Czwartek

7.00

Zapoznanie z przepisami BHP, elementy prawa pracy, ochrona zdrowia,
sprzęt ochrony osobistej pracownika w praktyce

I Tydzien

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)
18.00

Wspólne spędzanie czasu wolnego

Piątek

7.00

I Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Przygotowanie stanowisk roboczych, zgromadzenie i zabezpieczenie
materiałów, narzędzi i sprzętu. Podsumowanie tygodnia, prezentacje
uczestników.

18.00
Czas wolny
Sobota
I Tydzień

8.30
13.00
18.00

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie
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Niedziela,

8.30- 18.00

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie.

Poniedziałek

7.00

II Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Prace zbrojeniowe – to czyszczenie prostowanie, cięcie i gięcie prętów
zbrojeniowych do zbrojenia betonu i montaż gotowego zbrojenia w
deskowaniu. Przygotowanie i montaż deskowań (szałunków)

I Tydzień

Wspólne spędzanie czasu wolnego
18.00
Wtorek

7.00

II Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Prace zbrojeniowe – to czyszczenie prostowanie, cięcie i gięcie prętów
zbrojeniowych do zbrojenia betonu i montaż gotowego zbrojenia w
deskowaniu. Przygotowanie i montaż deskowań (szałunków)
Czas wolny.

18.00
Środa

7.00

II Tydzien

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Prace murarskie i betoniarskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na
fundamencie, przygotowanie zaprawy murarskiej i murowanie.

18.00

Wspólne spędzanie czasu wolnego

Czwartek

7.00

II Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Prace murarskie, tynkowanie. Przygotowanie zaprawy murarskiej i
murowanie. Wykonywanie prac tynkarskich na wymurowanej ścianie.
Inicjacja prac tynkarskich.
Czas wolny.

18.00
Piątek

7.00

II Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Prace tynkarskie. Przygotowanie zaprawy murarskiej i murowanie.
Wykonanie prac tynkarskich na wymurowanej ścianie. . Podsumowanie
tygodnia, prezentacje uczestników.
Wspólne spędzanie czasu wolnego

18.00
Sobota

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

8.30- 18.00

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Poniedziałek

7.00

III Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Ocieplanie budynków, prace okładzinowe i fugowanie – przygotowanie
materiałów ( styropian, wełna mineralna, klej, kołki mocujące i siatka) i przy
użyciu narzędzi (wiertarka), przyklejanie płyt do ściany.

II Tydzień
Niedziela,
III Tydzień

Wspólne spędzanie czasu wolnego
18.00
Wtorek

7.00

III Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Ocieplanie budynków, prace okładowe i fugowanie – przygotowanie
materiałów ( styropian, wełna mineralna, klej, kołki mocujące i siatka).
Przyklejanie płyt do ściany, wykonywanie warstwy zbrojącej na powierzchni
ocieplania.

18.00

Czas wolny.

Środa

7.00

Przyklejanie do ściany płyt kamiennych lub płytek ceramicznych na kleju lub
zaprawie budowlanej, na koniec fugowanie czyli wypełnianie spoin.

III Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
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Pause)

Czas wolny

18.00
Czwartek

7.00

III Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Przyklejanie do ściany płyt kamiennych lub płytek ceramicznych na kleju lub
zaprawie budowlanej, na koniec fugowanie czyli wypełnianie spoin.
Wspólne spędzanie czasu wolnego

18.00
Piątek

7.00

III Tydzień

8.30 – 17.00 (30 min
Pause)

Przyklejanie do ściany płyt kamiennych lub płytek ceramicznych na kleju lub
zaprawie budowlanej, na koniec fugowanie czyli wypełnianie spoin .
Podsumowanie tygodnia, prezentacje uczestników.
Podsumowanie stażu.

18.00
Sobota
III Tydzień

8.30

Powrót do kraju

Innowacyjność stażu polega na zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce tzn. uczestnicy samodzielnie projektują
(obliczają, konstruują, rysują), wykonują zestawienia materiałowe, wyceniają roboty(kosztorys), a następnie wykonują elementy
budowlane. Wykonawca zobowiązuje się również do realizacji w ramach stażu wszystkich obowiązków wymienionych w
rozdziale X SIWZ.
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Załącznik nr 6A do SIWZ
ZSB.251.1.2014
Strona
z ogólnej liczby stron

RAMOWY PROGRAM STAŻU :
Program stażu (grupa nr 2 -technik drogownictwa) w ramach projektu: pt. ”Wulkan praktycznych
doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków ”
Data

Godzina

Opis programu

Niedziela,

Przyjazd do Rimini

Transfer na miejsce. Zakwaterowanie.

I Tydzień

Popołudnie

Spotkanie dot. rozkładu zajęć. Szkolenie dla grupy.

Poniedziałek

7.00

I Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Przerwa)

Poznanie organizacji. Zapoznanie z miejscem pobytu. Zajęcia praktyczne.
Zapoznanie z przepisania prawa budowlanego, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót drogowych oraz standardami jakości.

17.30
Wtorek

7.00

I Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Przerwa)

Zapoznanie z przepisania prawa budowlanego, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót drogowych oraz standardami jakości. Spotkanie z
innymi uczestnikami staży.

17.30
Środa

7.00

I Tydzien

8.30 – 17.00 (30
min Przerwa)

Zasady organizacji palcu budowy (ogrodzenie, drogi, niwelacja terenu, obiekty
zaplecza budowy, podstawowe urządzenia i maszyny)

17.30
Czwartek

7.00

I Tydzien

8.30 – 17.00 (30
min Przerwa)

Zapoznanie z przepisami BHP, elementy prawa pracy, ochrona zdrowia, sprzęt
ochrony osobistej pracownika w praktyce

17.30
Piątek

7.00

I Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Przerwa)

Przygotowanie stanowisk roboczych, zgromadzenie i zabezpieczenie materiałów,
narzędzi i sprzętu. Podsumowanie tygodnia, prezentacje uczestników.

17.30
Sobota

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Niedziela,

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

I Tydzień

9.00

I Tydzień
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Poniedziałek

7.00

II Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace miernicze – wytyczenie sprzętem mierniczym chodnika, obliczenie
pochylenia podłużnego i rzędnych chodnika.

17.30
Wtorek

7.00

II Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace ziemne - wykonywanie koryta ziemnego pod chodnik, nadanie odpowiednich
spadków, profilowanie skarpy, kontrola jakości wykonanego koryta.

17.30
Środa

7.00

II Tydzien

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace ziemne, drogowe – Wykonanie wykopu dla osadzenia ław pod krawężniki,
przygotowanie i ustawienie deskowań dla ław betonowych, kontrola jakości
wykonanego wykopu i deskowań.

17.30
Czwartek

7.00

II Tydzien

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace ziemne, drogowe – przygotowanie mieszanki betonowej, ręczne rościelenie i
zagęszczenie mieszanki betonowej, pielęgnacja przez polewanie wodą.

17.30
Piątek

7.00

II Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace ziemne – układanie warstwy odcinającej z piasku lub miału, zagęszczanie,
nadanie odpowiednich spadków, kontrola jakości wykonania warstwy.

17.30
Sobota

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Niedziela,

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

III Tydzień

9.00

Poniedziałek

7.00

III Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

II Tydzień

Prace ziemne – układanie warstwy podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego,
zagęszczanie, nadanie odpowiednich spadków, kontrola jakości wykonania
warstwy. Podsumowanie tygodnia, prezentacje uczestników.

17.30
Wtorek

7.00

III Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace drogowe- osadzenie obrzeża betonowego na podsypce cementowopiaskowej, rozebranie deskowań ław pod krawężniki, kontrola jakości osadzenia
obrzeży.

17.30
Środa

7.00

III Tydzien

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace drogowe - osadzenie krawężników betonowych na podsypce cementowopiaskowej, przygotowanie zaprawy cementowej, wypełnienie spoin zaprawą,
obsypanie krawężnika tłuczniem warstwy zasadniczej, zagęszczenie tłucznia,
kontrola jakości osadzenia krawężnika.

17.30
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Czwartek

7.00

III Tydzien

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace drogowe – przygotowanie podsypki cementowo- piaskowej, rozścielenie
podsypki i zagęszczenie ręczne, układanie nawierzchni chodnika z kostki
betonowej szarej i czerwonej, stosowanie powtarzalnego desenia.

17.30
Piątek

7.00

III Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace drogowe – układanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej i
czerwonej, stosowanie powtarzalnego desenia, przycinanie kostek do linii
brzegowej układanej powierzchni, Podsumowanie tygodnia, prezentacje
uczestników.

17.30
Sobota

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Niedziela,

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

IV Tydzień

9.00

Poniedziałek

7.00

IV Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

III Tydzień

Prace drogowe –ubicie kostek wibratorem powierzchniowym, kontrola jakości
ułożenia kostki, sprawdzenie spadków nawierzchni, wypełnienie spoin przez
zamulenie piaskiem.

17.30
Wtorek

7.00

IV Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Odwodnienie powierzchniowe – wykonanie przydrożnego rowu drogowego – prace
ziemne, profilowanie skarp bocznych, nadanie spadku podłużnego.

17.30
Środa

7.00

IV Tydzien

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Odwodnienie powierzchniowe – wykonanie ścieku przydrożnego z elementów
prefabrykowanych – nadanie spadku podłużnego.

17.30
Czwartek

7.00

IV Tydzien

8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Prace drogowe – umacnianie skarpy geowłókniną, budowa ściany oporowej z
kamieni.

17.30
Piątek

7.00

Podsumowanie tygodnia, prezentacje uczestników.

IV Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)17.30

Podsumowanie stażu.

Sobota

8.30

Powrót do kraju

IV Tydzień
Innowacyjność stażu polega na zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce tzn. uczestnicy samodzielnie wytyczają prace w
terenie, projektują (obliczają, konstruują, rysują), oceniają przydatność gruntów, wykonują zestawienia materiałowe, wyceniają
roboty(kosztorys), a następnie wykonują elementy budowlane. Wykonawca zobowiązuje się również do realizacji w ramach
stażu wszystkich obowiązków wymienionych w rozdziale X SIWZ
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Załącznik nr 6 B do SIWZ
ZSB.251.1.2014
Strona
z ogólnej liczby stron

RAMOWY PROGRAM STAŻU :
Program stażu (grupa nr 3 - technik informatyk) w ramach projektu: ”Wulkan praktycznych
doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków”.
Data

Godzina

Opis programu

Niedziela,
I Tydzień

Przyjazd do
Walencji

Zakwaterowanie. Wspólny posiłek. Spacer po mieście.

Poniedziałek

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Poznanie organizacji firmy. Zapoznanie się szczegółowe z miejscem zajęć
praktycznych, firmą, pracowniami itp.

I Tydzień

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Organizowanie stanowiska pracy. Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków
gaśniczych. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Organizowanie stanowiska informatycznego zgodnie z zasadami ergonomii

Środa

7.00

I Tydzień

8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy Określenie struktury
organizacyjnej firmy i charakteru jej działalności. Określanie miejsca i znaczenia prac
informatycznych w działalności firmy. Przetwarzanie informacji na podstawie danych
wejściowych. Wprowadzanie danych do systemu, przedstawianie wyników
przetwarzania informacji i ich wykorzystanie

Czwartek

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania Instalowanie i
uruchamianie oprogramowania użytkowego. eksploatacja sprzętu komputerowego w
firmie ( montaż zestawu komputerowego, naprawa, konserwacja i
obsługa serwisowa )

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania Instalowanie i
uruchamianie oprogramowania użytkowego. eksploatacja sprzętu komputerowego w
firmie ( montaż zestawu komputerowego, naprawa, konserwacja i obsługa
serwisowa )

Sobota
I Tydzień

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Niedziela,
I Tydzień

8.30
9.00

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

I Tydzień

Wtorek

I Tydzień

Piątek

I Tydzień

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

32

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Obsługa oprogramowania używanego w firmie
Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie.
Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Obsługa oprogramowania używanego w firmie
Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie.
Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Obsługa oprogramowania używanego w firmie
Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie.
Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Organizacja i wyposażenie przedsiębiorstwa na potrzeby przetwarzania informacji.
Określenie zakresu prac prowadzonych w firmie. Wykorzystywanie technicznych
środków do zbierania informacji przeznaczonych do przetwarzania. Wykorzystywanie
sieci Internet w działalności firmy.

Piątek
II Tydzień

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Obsługa lokalnych sieci komputerowych

Sobota
II Tydzień

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Niedziela,
III Tydzień

8.30
9.00

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Poniedziałek
III Tydzień

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause) 17.30

Obsługa lokalnych sieci komputerowych

Wtorek
III Tydzień

7.00, 8.30 – 17.00
(30 min Pause)
17.30

Zarządzanie serwerem sieci lokalnej

Środa
III Tydzień

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause) 17.30

Zarządzanie serwerem sieci lokalnej

Czwartek

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Zabezpieczenia sieciowe. Ochrona antywirusowa sieci

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Zabezpieczenia sieciowe. Ochrona antywirusowa sieci

Poniedziałek

II Tydzień

Wtorek

II Tydzień

Środa

II Tydzień

Czwartek

II Tydzień

III Tydzień

Piątek

III Tydzień
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Sobota III tydzień

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Niedziela,
III Tydzień

8.30

Dzień przeznaczony na zajęcia własne. Zwiedzanie miasta lub/i wycieczki
alternatywnie

Poniedziałek
IV Tydzień

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Administrowanie systemami informatycznymi oraz archiwizowanie danych

Wtorek

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Stosowanie technologii przetwarzania informatycznego
Czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania informacji.
Planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów.
Kontrola poprawności procesu przetwarzania. Korzystanie z bibliotek
oprogramowania i zbiorów danych.

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Projektowanie i programowanie
Wybieranie odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu
programistycznego. Określanie elementów procesu projektowania, programowania, i
uruchamiania programów komputerowych i systemów przetwarzania danych.
Organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych.
Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)

Projektowanie i programowanie
Wybieranie odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu
programistycznego. Określanie elementów procesu projektowania, programowania, i
uruchamiania programów komputerowych i systemów przetwarzania danych.
Organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych.
Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania

IV Tydzień

Środa

IV Tydzień

Czwartek

IV Tydzień
17.30

Piątek
IV Tydzień

7.00
8.30 – 17.00 (30
min Pause)
17.30

Organizacja i wykonywanie prac w zakresie usług informatycznych dla użytkowników
i zleceniodawców.
Podsumowanie praktyki

Sobota

10.00

Podróż

IV Tydzień

Innowacyjność stażu polega na zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce tzn. uczestnicy samodzielnie projektują
(obliczają, konstruują, rysują), wykonują zestawienia materiałowe, wyceniają roboty(kosztorys), a następnie wykonują elementy
budowlane. Wykonawca zobowiązuje się również do realizacji w ramach stażu wszystkich obowiązków wymienionych w
rozdziale X SIWZ
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Załącznik nr 7 do SIWZ
ZSB. 251.1.2014
Strona
Z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

Informacja Wykonawcy
dotycząca funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie
w pełnym zakresie stażu i praktyki zagranicznej w ramach projektu pt. „Wulkan praktycznych
doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków ”

, niniejszym informuję(-my), iż:

•

oświadczam, że nie funkcjonuję w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).*)

•

oświadczam, że jestem członkiem grupy kapitałowej i w związku z tym podaję listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych:*)

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Powiązania

1.
2.

Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 do SIWZ
ZSB.251.2014
Strona
Z ogólnej liczby stron

(pieczęć Wykonawcy)

Wzór UMOWY
zawarta w dniu .......................................... w ................................ pomiędzy:
Zespół Szkół Budowlanych, z siedzibą w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42,
któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 642-31-48-150, REGON 241802840
którego reprezentuje:
mgr Marek Florczyk – Dyrektor szkoły,
zwanym dalej Zamawiającym
a
.........................................................................................................................................................
któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP .........................., REGON ...........................
którego reprezentuje:
.................................
zwanym dalej Wykonawcą
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawarta
została umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie w pełnym zakresie stażu i praktyki zagranicznej dla
22 uczestników stażu i 3 opiekunów w ramach projektu staże i praktyki zagraniczne dla osób
kształcących się i szkolących zawodowo pt. „ Wulkan praktycznych doświadczeń budowlańców, drogowców i informatyków” w ramach programu Leonardo da Vinci IVT
będącego elementem Programu „ Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki(Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość
Systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2
Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe)
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§2
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie z dnia ..................., złożonej w postępowaniu
udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a.

realizacja przedmiotu umowy zgonie z postanowieniami SIWZ.

b. przedstawienie na piśmie Zamawiającemu w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej
umowy, informacji dotyczących adresu warsztatu, gdzie będą odbywać się
praktyki zagraniczne oraz miejsca zakwaterowania uczestników projektu oraz
opiekunów.
§3
1. Termin realizacji umowy:
a). Grupa nr 1: Włochy (Rimini)
(3 tygodnie)- 20 noclegów,

w

okresie

od

04.05.2014r.

do

24.05.2014r.

b). Grupa nr 2: Włochy (Rimini)
(4 tygodnie)- 27 noclegów,

w

okresie

od

04.05.2014r.

do

31.05.2014r.

c). Grupa nr 3: Hiszpania (Walencja) w okresie od 04.05.2014r. do 31.05.2014r.
(4 tygodnie)- 27 noclegów,
d). Osoba monitorująca staż: Włochy (Rimini) w okresie od 11.05.2014r. do 14.05.2014r.
- 3 noclegi,
§4
1. Koordynatorem Umowy ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Wróbel – koordynator
projektu Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik
2. Koordynatorem umowy ze Strony Wykonawcy jest ………………………………….(imię i
nazwisko)……………………………………..(stanowisko)
§5
1. Należność za przeprowadzenie staży, o których mowa w § 1 ustala się na kwotę brutto
w wysokości ........................ EUR, w tym należny podatek VAT.
2. Zapłata nastąpi po otrzymaniu faktury od Wykonawcy w terminie do 14 dni po zakończeniu
stażu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie
zmiany stawki VAT.
4. Zadanie finansowane będzie w ramach projektu pt. „Wulkan praktycznych doświadczeń budowlańców, drogowców i informatyków ” w ramach programu Leonardo da Vinci IVT
będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny
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Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość Systemu
edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie
uczenia się przez całe życie- projekty systemowe) i budżet Państwa.
5. Fakturę należy wystawić na adres: Zespołu Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42, 44-200
Rybnik, NIP 642-31-48-150, REGON 241802840.
6. Fakturę należy wystawić z wyszczególnieniem:
a. zakwaterowania, wyżywienia, jazdy lokalne, organizacja pobytu,
b. transfer,
c.

imię i nazwisko opiekuna, osoby monitorującej staż wraz z okresem pobytu.

7. Faktury należy wystawić dla każdej z grup (22 uczniów) z wyszczególnieniem:
a. zakwaterowanie, wyżywienie, jazdy lokalne, organizacja stażu,
b. transfer,
c.

okres pobytu.

8. W razie nieuregulowania płatności w terminie Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki
za zwłokę.

§6
1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku:
a. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy,
b. realizacji umowy z naruszeniem terminów opisanych w rozdziale X SIWZ- opis
przedmiotu zamówienia oraz ramowych programach stażu w wysokości 0,5 %
wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki odnośnie każdego zadania,
c. niewykonanie umowy – w wysokości 10 % wartości umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a. nieprawidłowego realizowania przedmiotu umowy lub obowiązków umownych przez
Wykonawcę.
b. 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przeprowadzenia staży.
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§7
1. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest za pomocą podwykonawców,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace przez nich
wykonane.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność
§8
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego.
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie które dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a. przekształcenie firmy, zmiana brzmienia nazwy firmy.
b. ze względu na szczególne okoliczności zmiana osób odpowiedzialnych za realizację
zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.
2. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, wskazując okoliczności,
które miały wpływ na wystąpienie powyższych sytuacji, i których nie mógł przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że:
a. został poinformowany, iż projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących
się i szkolących zawodowo pt. „ Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców,
drogowców i informatyków ” w ramach programu Leonardo da Vinci IVT będącego
elementem Programu „ Uczenie się przez całe życie” jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program
operacyjny Kapitał Ludzki(Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4.
Otwartość Systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie
3.4.2 upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe)
b. w związku z przystąpieniem do projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych;
c. dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia
i obsługi projektu;
d. dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu
ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i
sprawozdawczością w ramach Programu LdV „Uczenie się przez całe życie”
e. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
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f.

Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a. oznaczenia dokumentów i materiałów przekazywanych uczestnikom szkolenia zgodnie
z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczeń projektów realizowanych w ramach programu
operacyjnego kapitał ludzki”,
b. przechowywania dokumentacji związanej ze stażem i praktyka zagraniczną do dnia 31
grudnia 2020 roku, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.
c.

pisemnego informowania Zamawiającego o archiwizacji dokumentów w miejscu innym
niż adres siedziby Wykonawcy podany w umowie, a także o zaprzestaniu lub
zawieszeniu działalności przez Wykonawcę przed terminem określonym w pkt. 2d,

d. w razie zaprzestania lub zawieszenia działalności przed 31.12.2020r. przekazania
Zamawiającemu dokumentacji określonej w pkt.2b.

3. Spory mogące zaistnieć między stronami na tle stosowania nn. umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

.................................................................
Wykonawca

........ ........................................................
Zamawiający
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