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Ogłoszenie
Numer

Id

2020-2054-2198

2198

Powstaje w kontekście projektu
RPLD.11.03.01-10-0048/19 - Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łęczycy.

Tytuł

„Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w ramach
projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 10,
poz. 89
Zamówienia uzupełniające
NIE

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy,
w następujących przypadkach:
1.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany
wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
1.3. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
1.4. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
1.5. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
1.6. zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT,
1.7. braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego,
1.8. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można
było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
1.9. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
1.10. w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konﬂikt zbrojny, zdarzenia
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związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.11. zmiany wymiarów, kolorystyki, rozwiązań technicznych,
1.12. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne,
1.13. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
1.14. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy.
1.15. Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu
wykonania zamówienia.
2. Warunki dokonania zmian:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
(w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych
i liczbowych, zmiany układu graﬁcznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące
zmiany celu i istoty umowy. Pozostałe zmiany umowy zawiera zał. 4 – wzór umowy.

Załączniki
1. Zapytanie ofertowe Zakup Pojazdu osobowego
2. Załączniki edytowalne Zakup Pojazdu osobowego
3. Wzór umowy Zakup pojazdu osobowego
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup Pojazdu osobowego
5. Kalkulacja Zakup pojazdu osobowego-zał. 10

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-08-28

2020-08-31

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy
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2020-09-07 16:00:00

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Powiat Łęczycki, w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
NIP: 5070011299

Osoby do kontaktu
Kamil Cieśliński
tel.: 24 721-89-82
e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl
Kinga Miśkiewicz
tel.: 24 721-89-82
e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl.

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa
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Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Zmianie uległ załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 10 –
Kalkulacja.
Zamawiający zamieścił na stronie szkoły www.ckpl.pl - pliki do pobrania.
2. Przedmiot zamówienia: „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w ramach projektu
pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” realizacja zadania nr 10, poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów
dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik,
T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ projektu 1c)”. Umowa o doﬁnansowanie projektu nr: RPLD.11.03.01-10-0048/19-00.
Zamawiający wymaga realizacji następującego zadania: Zakup samochodu osobowego do nauki
jazdy - kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Łęczycy”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej sztuki nowego pojazdu osobowego, dostosowanego
przez Wykonawcę do nauki jazdy - kategoria B, wyposażonego w instalację gazową i o charakterystyce określonej w niniejszym zapytaniu, w tym załączniku nr 8 – „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć m.in.:
1.1. Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,
1.2. Katalog części zamiennych w języku polskim,
1.3. Książkę gwarancyjną w języku polskim,
1.4. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu w Polsce,
1.5. Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski.
Samochód musi być nowy, bez wad i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dla oferowanego przedmiotu zamówienia - opis
funkcjonalny, fotograﬁe itp. Oraz załącznik nr 10. Załączony opis, dokumenty mają umożliwić Zamawiającemu weryﬁkację przedmiotu zamówienia, z tym oferowanym przez Wykonawcę. Samochód
musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający na własny koszt dokona odbioru przedmiotu umowy, określonego w niniejszym zapytaniu, w odległości siedziby Wykonawcy, gdzie będzie dokonany odbiór, nie większej niż 200 km od
siedziby Zamawiającego.
3. Przepisy prawa dotyczące przedmiotu zamówienia. Pojazd musi spełniać wymogi określone dla
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pojazdów przeznaczonych dla szkolenia, w tym w szczególności:
3.1. Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz.
2022) oraz winien uzyskać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym.
3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie samochodu do ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy
zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do znowelizowanych norm.
3.3. Pojazd, o którym mowa w niniejszym zapytaniu, powinien być wyposażony zgodnie z wymogami
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 roku,
poz. 305 ze zm.)
Oznaczenie wg CPV: 34110000-1 Samochody osobowe
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania znaków graﬁcznych, zapisów dotyczących współﬁnansowania projektu przez Unię Europejską i nazwy postępowania w korespondencji z Zamawiającym,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 07.09.2020 r., do godziny
16ºº w sekretariacie Zamawiającego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca.
Termin otwarcia ofert: 07.09.2020 r. godz. 17:00, w siedzibie Zamawiającego – Centrum Kształcenia
Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, sekretariat.
Termin wykonywania zamówienia: odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 40 dni od dnia podpisania
umowy o zamówienie publiczne.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy, zlokalizowanej do 200 km od siedziby
Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony na podstawie protokołu odbioru, podpisanego
przez obie strony umowy.

Okres gwarancji
minimum 36 miesięcy

Kody CPV
34110000-1 Samochody osobowe
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Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
wykonał co najmniej 1 dostawę/sprzedaż samochodu osobowego, dostosowanego do nauki jazdy o
wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających
czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
8. Wymagane dokumenty do oferty:
8.1. wypełniony formularz ofertowy – zał. 1
8.2. opisy oferowanego samochodu osobowego (opis, fotograﬁe, itp.) wraz z zestawieniem zał. 10,
8.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2,
8.4. świadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. 3,
8.5. wykaz wykonanych dostaw – zał. nr 5,
8.6. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 6,
8.7. aktualny odpis / wydruk z KRS lub CEIDG tj. wystawiony nie wcześniej niż
na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.7.1. Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypad-
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ku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. 7 – należy złożyć w oryginale, w ciągu 3
dni od dnia otrzymania informacji o złożonych ofertach.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt. 8 podpkt. 8.7., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 8 podpkt. 8.7., zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania:
7.1. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
7.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).
23. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Z udziału w postępowaniu
wyklucza się Wykonawcę, powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych
powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
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szczególności na:
23.1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
23.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;
23.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
23.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
cena 100%

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-08-31 - data opublikowania

-> 2020-09-07 16:00:00 - termin składania ofert
-> 2020-09 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

