
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Pracy m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016210417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grochowska 171 B

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-111

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 877 45 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@up.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: warszawa.praca.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://warszawa.praca.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0023d30d-8b0f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004036/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną
przyspieszoną uzupełniającą (max.190h) z egzaminami zewnętrznymi

1.3.7 Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną
przyspieszoną uzupełniającą (max. 220h) z egzaminami zewnętrznymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 , „Aktywizacja
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021426/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1226948,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1204018,00
PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z podziałem na części pn:Część I -
„Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną
uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, które
obejmuje:1) zorganizowanie i przeprowadzenia badań psychologicznych i lekarskich,2)
zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy
kat. C oraz zajęć teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E,
C1, C1+E,3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C,4) zgłoszenie i
opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E,5) ubezpieczenie od
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następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia.Przedmiot
zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym -
Załącznik nr 1 do SWZ dla części I. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z
postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.Zamówienie finansowane
jest w ramach dwóch projektów oraz z Funduszu Pracy. Z wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane trzy odrębne umowy:1) umowa w ramach
środków Funduszu pracy dla max. 35 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie
oraz dla min. 10, a max. 30 osób skierowanych na szkolenie,2) umowa w ramach środków z
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 60 osób
skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 17, a max. 50 osób
skierowanych na szkolenie,3) Umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób w wieku
30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 25 osób
skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 6, a max. 20 osób
skierowanych na szkolenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80411100-9 - Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 696440,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją
wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”,
które obejmuje: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich,2)
zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy
kat. D oraz zajęć teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie z bloku programowego kat. D,
D+E, D1, D1+E,3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D,4)
zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E,5)
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników
szkolenia.Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym
OPZ, stanowiącym - Załącznik nr 2 do SWZ dla części II. Przedmiot zamówienia będzie
realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 11 do SWZ.
Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów oraz z Funduszu Pracy. Z
wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane trzy
odrębne umowy: 1) umowa w ramach środków Funduszu pracy dla max. 46 osób skierowanych
na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 14, a max. 40 osób skierowanych na
szkolenie,2) umowa w ramach środków z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego dla max. 12 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla
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min. 3, a max. 10 osób skierowanych na szkolenie,3) umowa w ramach środków z projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 12
osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz dla min. 3, a max. 10 osób
skierowanych na szkolenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80411100-9 - Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 530508,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający unieważnia postepowanie w
sytuacji gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Po otwarciu
ofert, w trakcie trwania czynności badania złożonych ofert Zamawiający powziął informację, że
postępowanie zawiera wadę polegającą na niespójności zapisów zawartych w Specyfikacji
Warunków Zamówienia i Załączniku nr 7 do SWZ Oświadczeniu dotyczącym przesłanek
wykluczenia z postępowania.Zamawiający w Rozdziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia
opisał podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazując, iż „Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w związku z okolicznościami wskazanymi w
art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp”. Natomiast w Załączniku nr 7 do SWZ
Oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania składanym na podstawie art.
125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.) jako podstawę wykluczenia art.108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy. Tak
sporządzone dokumenty, zawierające sprzeczne informacje mogły wprowadzić wykonawców w
błąd, co do treści składanych wymaganych od Wykonawców dokumentów, co mogło
spowodować rezygnację ze złożenia oferty. Zapisy te mogły mieć również wpływ na ilość
złożonych ofert. W postepowaniu złożono tylko jedną ofertę na Część I zamówienia i jedną
ofertę na Część II zamówienia. Wątpliwości Zamawiającego co do dokumentów SWZ i
sprzecznych w nich zapisach, stwierdzono po otwarciu ofert gdzie zmiana SWZ nie była już
możliwa. Stosownie do przepisu art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający
unieważnia postepowanie w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
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publicznego. Nadto podkreślić należy, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przesłanka
unieważnienia postępowania opisana w ww. artykule opiera się na trzech okolicznościach tj:
musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada
postępowania), wada ma skutkować niemożnością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wada musi być niemożliwa do usunięcia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający unieważnia postepowanie w
sytuacji gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Po otwarciu
ofert, w trakcie trwania czynności badania złożonych ofert Zamawiający powziął informację, że
postępowanie zawiera wadę polegającą na niespójności zapisów zawartych w Specyfikacji
Warunków Zamówienia i Załączniku nr 7 do SWZ Oświadczeniu dotyczącym przesłanek
wykluczenia z postępowania.Zamawiający w Rozdziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia
opisał podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazując, iż „Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w związku z okolicznościami wskazanymi w
art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp”. Natomiast w Załączniku nr 7 do SWZ
Oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania składanym na podstawie art.
125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.) jako podstawę wykluczenia art.108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy. Tak
sporządzone dokumenty, zawierające sprzeczne informacje mogły wprowadzić wykonawców w
błąd, co do treści składanych wymaganych od Wykonawców dokumentów, co mogło
spowodować rezygnację ze złożenia oferty. Zapisy te mogły mieć również wpływ na ilość
złożonych ofert. W postepowaniu złożono tylko jedną ofertę na Część I zamówienia i jedną
ofertę na Część II zamówienia. Wątpliwości Zamawiającego co do dokumentów SWZ i
sprzecznych w nich zapisach, stwierdzono po otwarciu ofert gdzie zmiana SWZ nie była już
możliwa. Stosownie do przepisu art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający
unieważnia postepowanie w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Nadto podkreślić należy, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przesłanka
unieważnienia postępowania opisana w ww. artykule opiera się na trzech okolicznościach tj:
musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada
postępowania), wada ma skutkować niemożnością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wada musi być niemożliwa do usunięcia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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