
Warszawa: Realizacja drugiego etapu szkoleń w ramach działania Szkolenia zawodowe 

dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacja szkoleniowa NOWOCZESNA I 

KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT (Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-

6900-FA1900396/13), dla rolników posiadających stada powyżej 20 loch, zlokalizowane 

na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, 

kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego 

i lubelskiego. Sprawa nr 1/2014/DRiW/FAPA 

 

Numer ogłoszenia: 301014 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 

"POLSUS" , ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 882 82 01 22 723 

08 06, faks 22 723 00 83. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsus.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: rolnicze zrzeszenie branżowe. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja drugiego etapu 

szkoleń w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i 

leśnictwie, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacja 

szkoleniowa NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT (Umowa o 

przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13), dla rolników posiadających stada 

powyżej 20 loch, zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 

województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 

mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego. Sprawa nr 1/2014/DRiW/FAPA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest usługa polegająca na realizacji szkoleń, czyli: - przeprowadzeniu wykładów 

dla rolników, połączonych z dyskusją i udzielaniem praktycznych porad na temat 

nowoczesnej produkcji prosiąt, w trakcie trwania dwudniowych szkoleń stacjonarnych, 



obejmujących łącznie 16 godzin wykładów, z wykorzystaniem środków dydaktycznych, w 

szczególności prezentacji multimedialnych oraz oprogramowania komputerowego do 

zarządzania stadem, dostarczonych przez Zamawiającego. w czasie realizacji zamówienia 

odbędzie się 75 szkoleń, każde z nich będzie dwudniowe, każdego dnia szkolenie będzie 

trwało 8 godzin, czyli jedno szkolenie będzie trwało łącznie 16 godzin z uwzględnieniem 

przerw na serwis kawowy i posiłek. Zamówienie zostaje podzielone na 15 części po 5 szkoleń 

w każdej części. Każdy wykonawca/wykonawcy może złożyć ofertę na realizację jednej lub 

maksymalnie dwóch części zamówienia, czyli na 5 lub 10 szkoleń. Szczegółowy opis części 

znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych. Opis części przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeden wykonawca może 

złożyć ofertę dla jednej lub dwóch części z części opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

zamawiający informuje, że usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą 

finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW), na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13, w 

ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa została 

zawarta pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w 

Warszawie a konsorcjum 8 podmiotów, które reprezentuje PZHiPTCh POLSUS z siedzibą w 

Warszawie.. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.04.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie oraz wykaz wykładowców (rozdział II SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie. 

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: 

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; 

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 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; 

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.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 

Na podstawie artykułu 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 z późn zm.) zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień 

umowy: 1. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, które uniemożliwią danemu 

wykonawcy realizację szkolenia/szkoleń w liczbie określonej w umowie w § 2 (wzór umowy 

w rozdziale IV SIWZ), możliwe jest zlecenie realizacji takiego szkolenia/szkoleń innemu 

wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego sprawa nr 

1/2014/DRiW/FAPA. 2. Dodatkowe szkolenie/szkolenia zostaną zrealizowane przez 

wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego sprawa numer 

1/2014/DRiW/FAPA na podstawie aneksu do umowy. 3. Wynagrodzenie wykonawcy za 

jedną godzinę szkolenia dodatkowego nie ulega zmianie i jest zgodne z warunkami zawartymi 

w umowie (wzór umowy w rozdziale IV SIWZ § 3 ust. 1) oraz ofercie złożonej przez 

wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.polsus.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Ryżowa 

90, 02-495 Warszawa, polsus@polsus.pl, tel. (22) 882-82-01. 

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

ofert: 23.09.2014 godzina 09:00, miejsce: ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, parter. 

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: Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą 

finansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

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 

 


