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ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - 
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowcach informuje, że w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  
„Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli 
(warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne)  
dla uczestników projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 
polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 
 

Unieważnia się wszystkie 13 części ww. postępowania, tj.: 
 

I. W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania: 
CZĘŚĆ 1 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?; 
CZĘŚĆ 2 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki; 
CZĘŚĆ 3 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się; 
CZĘŚĆ 4 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła; 
CZĘŚĆ 5 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
CZĘŚĆ 6 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - 
bezpiecznym Internet; 
CZĘŚĆ 7 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Nauczyciel 45+; 
CZĘŚĆ 8 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?; 
CZĘŚĆ 9 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Pierwszy / drugi rok pracy dyrektora; 
 
II. W ramach Sieci współpracy i samokształcenia: 
CZĘŚĆ 10 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły dla Sieci 
współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli. 
CZĘŚĆ 11  - szkoleniowiec - ekspert - temat: Nauczyciele pracują zespołowo dla Sieci współpracy   
i samokształcenia nauczycieli humanistów. 
CZĘŚĆ 12 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Współpraca z rodzicami - rozwój kompetencji 
wychowawczych rodzica dla Sieci współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów  
i logopedów. 
CZĘŚĆ 13 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? dla Sieci 
współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych i przyrodniczych.  
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- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z pkt. 2.5 SIWZ Zamawiający  dopuścił składanie ofert częściowych. Zamówienie 
podzielone zostało na 13 części zgodnie z pkt 2.9.1 i 2.9.2  SIWZ. Wykonawca mógł złożyć ofertę  
na więcej niż jedna część zamówienia, pod warunkiem, iż dla każdej złożonej części zamówienia 
zapewni wymaganą ilość kadry szkoleniowców.  

 
Warunkiem udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 3.3.2. SIWZ na potwierdzenie spełnienia 

warunku wymienionego w punkcie 3.1.3. (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje (wraz z podstawą dysponowania) osobą 
posiadającą/ spełniającą następujące wymagania (minimum jedna osoba dla każdej części 
zamówienia): 
3.3.2.1. Wykształcenie  wyższe z tytułem minimum magistra, 
3.3.2.2. Minimum 5 lat doświadczenia w pracy z dorosłymi (w tym. minimum 100 godzin szkoleń 

i warsztatów dla nauczycieli), 
3.3.2.3. Udokumentowane osiągnięcia w danym obszarze tematycznym potwierdzone 

rekomendacjami, 
3.3.2.4. Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo – edukatorskie. 
 

Określając warunki udziału w postępowaniu Zamawiający założył, że osoby wskazane  
w ofercie do pełnienia funkcji szkoleniowca na daną część postępowania, będą przypisane do jednej 
części zamówienia. Zapis ten nie został w sposób jasny i wyczerpujący doprecyzowany przez 
Zamawiającego w SIWZ, co przyczyniło się do złożenia przez Wykonawców ofert niezgodnych  
z zamierzeniem Zamawiającego.   

W złożonych ofertach Wykonawcy wskazali jedną osobę na wszystkie zadania bądź na kilka 
zadań. Zamawiajacy uznał, iż jedna osoba fizycznie nie jest w stanie zrealizować wszystkich części 
zamówienia, biorąc pod uwagę ilość założonych do zrealizowania godzin w poszczególnych częściach 
oraz rozmieszczenie poszczególnych placówek. Również, z uwagi na zróżnicowany zakres tematyczny 
poszczególnych części postepowania, nie jest możliwe, aby jedna osoba była ekspertem  
we wszystkich dziedzinach.  

Dlatego też Zamawiajacy uznał, że nie jest możliwe zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, mając na uwadze, zapis  pkt 5.6. SIWZ, gdzie ze względu 
na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia 
podwykonawcom.  

W związku z powyższym postępowanie Zamawiający unieważnia ww. postępowanie  
na wszystkie 13 części. 

 
 

Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach 
Renata Czapczyńska 

Polkowice, dnia 22.11.2013 r. 


