
                                                                
 
 

Zawady,  dnia  22.12.2010r. 
Z A T W I E R D Z A M 
 
/  Bolesław Świtała / 
 
   ZAMAWIAJ ĄCY  

 
Gmina Popów 

(nazwa Zamawiającego)

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

  
PRZETARG NIEOGRANICZONY  

NA  

Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym  dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług. 

PROJEKT POD NAZWĄ „ MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI – INWESTUJĘ W WIEDZĘ” 

REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY POPÓW I WSPÓŁFINANSO WANEGO 

PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO. 

 
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

193  000 EURO  

 
CPV: 80000000-4, 80100000-5, 80310000-0. 

 
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są: 
Krzysztof Moczek  – sprawy dotyczące części proceduralnej przetargu (Rozdział A SIWZ). 
Marcin Janiszewski – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia (Rozdziału B 
SIWZ). 

 

Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, 2008 r. Nr 171, poz. 1059, Nr 220, 
poz. 1420, Nr 227, poz. poz. 1505 oraz 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, 



Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778 ), zwaną dalej 
ustawą lub ustawą Pzp. 
 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TRYBU UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA 

 

Uzasadnienie prawne: art. 10 ust. 1 wz. z art. 5 ust. 1 i 2 w połączeniu z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: z tej racji, że usługa stanowiąca przedmiot zamówienia jest usługą 
niepriorytetową – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. ws. wykazu 
usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (załącznik nr 2 Rozporządzenia, nr kategorii 
24 – usługi edukacyjne i szkoleniowe), ustawa wyłącza stosowanie w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia, gdzie przedmiotem zamówienia są usługi tego typu, przepisów ustawy dotyczących  
m. in. terminów składania ofert, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie 
właściwości Wykonawcy. Ponadto Zamawiający w jednym zamówieniu ujął podobne rodzajowo 
usługi nie chcąc dzielić zamówienia w sposób który mógłby godzić w literę ustawy z art. 32 ust 2.   

Zamawiający, stosuje dla postępowania przetargowego przepisy właściwe dla usług 
niepriorytetowych, a mogące się pojawić w przedmiocie zamówienia dostawy służą wykonaniu 
usługi, a ich udział wartościowy w zamówieniu będzie nieporównywalnie mniejszy od usług 
edukacyjnych; stąd powołując się na art. 5 ust. 2 ustawy Pzp, mając na względzie ust. 3 tegoż art., 
Zamawiający stosuje przepisy właściwe dla usług edukacyjnych (niepriorytetowych). 

  

Instrukcja dla Wykonawców – rozdział A  
Opis przedmiotu zamówienia – rozdział B  
Wzór umowy  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


