Sieradz: Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Numer ogłoszenia: 41363 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1551 , ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel.
43 8261688, faks 43 8261466.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.15sbwd.internetdsl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest
przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla: -osób kierujących
pracownikami -pracowników administracyjno - biurowych -pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych. 2.Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z przepisami: -rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.
U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.); -rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29.04.2007r. w sprawie
stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 144, poz. 1008) wg ramowych programów szkoleń. 3.Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi
szkolenie w siedzibie Zamawiającego w terminach podanych w załączniku do umowy. 4.Zamawiający zapewni
wyposażenie dydaktyczne w postaci: sali wykładowej, ekranu i tablicy. 5.W szkoleniu będą uczestniczyć
połączone grupy żołnierzy i pracowników wojska. 6.Szkolenie ma być przeprowadzone w formie: - seminarium
dla osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników administracyjno - biurowych; - instruktażu dla
pracowników na stanowiskach robotniczych. 7.Wykonawca przeprowadzi szkolenie za pomocą środków
dydaktycznych (np. prezentacje multimedialne, filmy, folie do wyświetlania informacji, tablice, materiały
dydaktyczne, pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokazy użycia gaśnicy). 8.Wykonawca powinien zapewnić
we własnym zakresie zabezpieczenie prowadzonych zajęć w sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop). 9.Szkolenie
powinno być przeprowadzone przez minimum 2 osoby (wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ) posiadające
zasób wiedzy ze ściśle określonej dziedziny, będącej przedmiotem części zamówienia (tj. z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej, ochrony przeciwpożarowej, z zakresu prawa pracy, technicznego
bezpieczeństwa pracy) oraz doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą
realizację programów szkoleń. (Przykład: mogą to być 2 osoby, które będą spełniały powyższe wymagania tj. 1
osoba - prawo pracy, ochrona przeciwpożarowa, 2 osoba - techniczne bezpieczeństwo pracy, pomoc
przedlekarska). 10.W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu)
Zamawiający dopuszcza prowadzenie szkolenia przez wykładowcę niewymienionego w Wykazie osób i
podmiotów- załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiana osoby prowadzącej zajęcia może nastąpić za zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany wykładowcy przez Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany wskazać nowego wykładowcę posiadającego kwalifikacje zawodowo specjalistyczne i doświadczenie odpowiadające kwalifikacjom określonym w SIWZ, na podstawie, których
dokonano wyboru Wykonawcy. 11.Wykładowcy prowadzący szkolenie winni posiadać staż pracy oraz spełniać
wymagania kwalifikacyjne przedstawione w poniższej tabeli: Prowadzone wykłady-tematy: Pierwsza pomoc
przedlekarska Tytuł zawodowy: -lekarz lub -pielęgniarka lub -ratownik medyczny lub -ratownik Kwalifikacje:
zgodnie z art. 3 ust. 3 i 6, art. 10 ust. 4, art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. z 2006r. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), Staż pracy: min. 2 lata Prowadzone wykładytematy: Ochrona przeciwpożarowa Tytuł zawodowy: -specjalista ochrony przeciwpożarowej lub -inspektor
ochrony przeciwpożarowej Kwalifikacje: Zgodnie z art. 4 ust. 2 a i 2 b ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178, poz. 1380), Staż pracy: min. 2 lata Prowadzone wykłady-tematy:
Prawna ochrona pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy Tytuł zawodowy: -inspektor d.s. bhp lub -starszy
inspektor d.s. bhp lub -specjalista d.s. bhp lub -starszy specjalista d.s. bhp lub -główny specjalista d.s. bhp
Kwalifikacje: Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 246, poz. 2468), Staż pracy: min. 2 lata 12.Ponadto
wykładowcy powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne. 13.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć szczegółowy program poszczególnych rodzajów

szkoleń opracowany dla określonych grup stanowisk (robotniczych, administracyjno-biurowych, osób
kierujących pracownikami) z podziałem na pracowników wojska i żołnierzy zawodowych zgodnie z załącznikiem
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) 14.Ponadto przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę wykładowców prowadzących szkolenia w poszczególnych
terminach wg harmonogramu szkoleń - załącznik do OWU. 15.Wykonawca zobowiązany jest wydać wszystkim
uczestnikom szkoleń, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt.1). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek muszą
spełniać łącznie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje usługi w zakresie BHP o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł.
brutto oraz potwierdził, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie
(zał. nr 5 do SIWZ) należy uwzględnić tylko zadania realizowane z tematyki stanowiącej
przedmiot zamówienia, z podaniem: a)nazwy usługi - temat szkolenia; b)zamawiającego (pełna
nazwa/firma, adres, nr telefonu); c)okresów świadczenia usługi (dzień, miesiąc i rok
rozpoczęcia realizacji oraz zakończenia); d)wartości brutto wykonanej usługi. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek muszą
spełniać łącznie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje wykładowcami
zdolnymi do wykonania zamówienia - minimum 2 osoby (wg zał. nr 6 do SIWZ). W wykazie
należy podać: a) imię i nazwisko wykładowcy; b) tematykę prowadzonych wykładów; c)
kwalifikacje wykładowcy; d) nazwy dokumentów potwierdzające te kwalifikacje; e) staż pracy na
stanowiskach zgodnych z wykazanymi kwalifikacjami. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek muszą spełniać łącznie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt.1). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi każdy z
Wykonawców spełniać w takim zakresie, w jakim będzie wykonywał zamówienie.
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• 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 dla 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• 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
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1)kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje wykładowców; 2)kserokopie
certyfikatów, zaświadczeń lub świadectw z kursów nadających kwalifikacje pedagogiczne; 3)wzór
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
-terminu realizacji umowy w sytuacji niemożności zrealizowania zgodnie z terminem realizacji wskazanym w
SIWZ z przyczyn obiektywnych; -miejsca usługi w przypadku szkoleń poligonowych, szkoleń rezerw
osobowych, osiąganie wyższych stanów gotowości bojowej - bez odrębnej akceptacji Wykonawcy; zmniejszenie ilości usług z określeniem maksymalnej wielkości tego zmniejszenia w sytuacji zmian potrzeb
Zamawiającego - bez odrębnej akceptacji Wykonawcy; -pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu

zamówienia z zastrzeżeniem § 6; -w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych
wyszczególnionych w niniejszej umowie w okresie realizacji umowy zastosowanie mieć będą przepisy prawa
uwzględniające w/w zmiany; -wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku
ustawowych zmian w tym zakresie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.15sbwd.internetdsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr
1551 Sieradz ul. Wojska Polskiego 78 98-200 Sieradz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2010
godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Jawna Jednostka Wojskowa Nr 1551 Sieradz ul. Wojska Polskiego 78 98200 Sieradz.
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: nie dotyczy.
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: nie

