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Katowice: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu NEW. 

Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i 
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DZP.381.18.2016.UG 

Numer ogłoszenia: 65029 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. 

Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, faks 32 3592048. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu 

NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych - nr sprawy: 

DZP.381.18.2016.UG. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, zwane dalej także warsztatami, kursami, 

http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi


realizowane w ramach projektu pt.: NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału 

Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji 

zawodowych wraz z:  

- przeprowadzeniem szkolenia (dotyczy wszystkich części postępowania), 

- wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu (dotyczy części: A, B, C, E), 

- przeprowadzeniem egzaminu i wystawieniem certyfikatu (dotyczy części D). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący 

integralną część SIWZ.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie następujących 

części zamówienia:  

Część A - Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów 

środowiskowych  

Część B - Szkolenie: Nadzór przyrodniczy  

Część C - Szkolenie: Diagnostyka stanu drzew  

Część D - Szkolenie certyfikowane: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w 

laboratorium badawczym  

Część E - Warsztaty aparaturowe  

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

w częściach A, B - do dnia 15.07.2016 r.  

w części C - do dnia 15.11.2016 r., jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2016 r. 

w części D: 

Pierwsza grupa: do dnia 15.07.2016 r. 

Druga grupa: do dnia 15.11.2016 r., jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2016 r.,  

w części E: 

Pierwsza grupa: do dnia 15.07.2016 r. 

Druga grupa: do dnia 31.11.2016 r., jednak nie wcześniej niż od dnia 01.11.2016 r.,  

5. Miejsce realizacji usługi:  

W zakresie części A, C: wybranie terenu badań leży po stronie Wykonawcy przy czym Zamawiający 

wymaga aby szkolenia odbywały się do 110 km (liczonym w linii prostej) od siedziby 

Zamawiającego tj. ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Rektorat). Wykonawca w celu ustalenia 

faktycznej odległości placówki szkoleniowej od siedziby Zamawiającego, winien posłużyć się 

pomiarem odległości dostępnym na stronie internetowej http://www.odleglosci.info. Wykonawca 

powiadomi mailowo i/lub telefonicznie Zamawiającego gdzie będą się odbywać warsztaty. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego co do wybranego miejsca realizacji warsztatów.  

W zakresie części C Zamawiający zapewnia dodatkowo salę wykładową na Wydziale Biologii i 



Ochrony Środowiska ul. Jagiellońska 28, Katowice.  

W zakresie części B, D: miejscem realizacji zamówienia jest Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice.  

W zakresie części E - miejscem realizacji zamówienia jest Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice. Istnieje możliwość odbycia szkoleń w pomieszczeniach 

Wykonawcy, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, jeżeli są one zlokalizowane w obrębie 

aglomeracji śląskiej. 6.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym 

postępowaniu 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu 

dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia 

powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu 

dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia 

powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu 

dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia 

powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponować zasobami kadrowymi niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia tj. :  

W części A : co najmniej 1 osobą, która łącznie spełnia poniższe wymagania:  

a) posiada wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie z dziedziny nauk 

biologicznych i/lub chemicznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. (Dz.U. 2011, Nr 179, poz. 1065) w 

sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 

artystycznych oraz,  

b) wykaże co najmniej 1 wykonaną ewaluację środowiska potwierdzoną listem 

referencyjnym i/lub 1 raport środowiskowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert. 

W części B: co najmniej 1 osobą, która łącznie spełnia poniższe wymagania: 

a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk 

biologicznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 8 sierpnia 2011r. (Dz.U. 2011, Nr 179, poz. 1065) w sprawie obszarów wiedzy, 

dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych oraz,  

b) przeprowadził co najmniej 1 szkolenie obejmujące m.in. nadzór przyrodniczy i/lub 

przeprowadził co najmniej 1 nadzór przyrodniczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert.  

W części C: co najmniej 3 osobami, które spełniają poniższe wymagania: 

a) 1 osoba posiada uprawnienia Rzeczoznawcy dendrologa, 

b) 1 osoba z uprawnieniami Inspektora nadzoru w zakresie pielęgnacji zieleni ozdobnej i 

znajomością przepisów obowiązującego prawa (m.in. Prawo ochrony środowiska, Ustawa 



o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego) 

c) 1 osoba ze znajomością gatunków chronionych fauny i flory występujących na 

drzewach i krzewach - minimum 2 publikacje naukowe o tej tematyce 

Wykonawca może wskazać jedną osobę - pod warunkiem, że wykazana osoba będzie 

łącznie spełniała wszystkie wymagania określone w tej części. 

W części D: co najmniej 1 osobą, która łącznie spełnia poniższe wymagania: 

a) posiada wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie oraz,  

b) prowadził w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - minimum 2 

szkolenia z zakresu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz, 

c) posiada minimum 2 lata doświadczenia w pracy w laboratorium akredytowanym przez 

PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub inną równoważną jednostkę akredytującą. 

W części E: co najmniej 1 osobą, która łącznie spełnia poniższe wymagania: 

a) posiada wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz, 

b) posiada co najmniej jedną publikację w czasopiśmie naukowym z listy filadelfijskiej o 

tematyce dotyczącej praktycznego zastosowania metod spektroskopii UV-VIS bądź 

metod fluorescencyjnych w badaniach naukowych  

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w zakresie więcej niż jednej części, 

Wykonawca może wskazać w tych częściach jedną i tą samą osobę - pod warunkiem, że 

łącznie będzie ona spełniała wszystkie wymagania określone dla poszczególnych części 

zamówienia, jednak w celu zapewnienia terminowej realizacji przedmiotu zamówienia 

jedna osoba może zostać wskazana maksymalnie do 3 części zamówienia. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Ocenę spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający 

przeprowadzi w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1B do 

SIWZ), oraz  

2) wykaz osób (przykładowy formularz wykazu osób do ewentualnego wykorzystania 

stanowi załącznik nr 1E do SIWZ) 

- o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) i 2) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu 

dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia 

powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy 

pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest osobą 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub rejestru 

przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby/ób 

wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał 

lub kopia poświadczona notarialnie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy 

pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w 

przypadku:  

1) konieczności zmiany terminów umownych, z zastrzeżeniem, iż zamówienie musi być 

zrealizowanie w terminie umożliwiającym rozliczenie projektu,  

2) konieczności zmiany miejsca świadczenia usługi, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności od niego niezależnych. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,  

3) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te 

osoby co najmniej kwalifikacji wymaganych od osób uczestniczących w wykonywaniu usługi, 

określonych w dokumentacji postępowania DZP.381.18.2016.UG, pod rygorem niedopuszczenia 

tych osób do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do 

zmiany Wykonawcy), 

4) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację 

z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości 

niezbędne, do realizacji zamówienia, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy 

udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, 

5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §1 ust. 10 wzoru umowy, z 

zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 11 wzoru umowy (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca 

posługuje się potencjałem podwykonawców), 

6) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. 

na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron, 

7) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty z podatkiem VAT, o której mowa w §4 ust. 1 wzoru 

umowy, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie Projektu w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień 

Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40,007 Katowice, pok. 69, III 

p. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

09.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, w 

Katowicach, ul. Bankowa 12, 40,007 Katowice, pok. 69, III p. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  

1. Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektu: NEW. Zwiększenie konkurencyjności 

studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez 

rozwój ich kompetencji zawodowych, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym, nr wniosku POWR.03.01.00-00-K340/15  

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 2a ustawy Pzp (przesłanka wykluczenia Wykonawcy została opisana szczegółowo w 

załączniku nr 1C do SIWZ). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 


