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RPLD.11.03.01-10-0003/20 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania 
umiejętności i kwalifikacji

Tytuł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem 
zdobywania umiejętności i kwalifikacji

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

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.�rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy,
1.9.�konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można 
było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
1.10.�możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia,
1.11.�w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia 
związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.12.�zmiany wymiarów, kolorystyki, miejsca dostawy, 
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1.13.�wycofania materiałów, sprzętu z produkcji, 
1.14.�obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne,
1.15.�niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla 
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
1.16.�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.
1.17.�Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu 
wykonania zamówienia.
2.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy.
3.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Powyższa zmiana wymaga 
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Powyższa zmiana wymaga formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
5.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 
1074 i 1572). Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
6.�W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do wniosku 
należy dołączyć niezbędne dokumenty do zweryfikowania wzrostu wynagrodzenia. 
7.�W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, 
o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 
wniosku wraz z uzasadnieniem.
8.�Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 2, 3, 4 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie 
z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
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towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom, 
wysokości składek na ubezpieczenie oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 
znajdzie przedmiotowa zmiana.
9.�Strony będą dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem 
w życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. W przypadku 
należytego udowodnienia wzrostu kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony zawrą 
stosowny aneks. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia 
rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. 
10.�Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia pisemnego 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11.�Warunki dokonania zmian - zawarte w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-05-05
1. Zapytanie ofertowe
2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 6
3. Wzór umowy - zał. 4
4. Kalkulacja cenowa - zał. 1a
5. Załączniki edytowalne
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-08
1. Informacja dla Wykonawów

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-05-05

Data ostatniej zmiany

2021-05-08

Termin składania ofert

2021-05-14 16:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05
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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

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu ...

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne
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Opis

2.�Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu 
pomocniczego do ćwiczeń dla uczniów CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania umiejętności i kwalifikacji”. Umowa o 
dofinansowanie projektu nr: RPLD.11.03.01-10-0003/20-00. 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego 
nowych, niepowystawowych materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu pomocniczego tj. gazu 
osłonowego, drutu spawalniczego, próbek spawalniczych, końcówek i łączników prądowych, sprężyn, 
szczotek, filtrów poliwęglanowych, dysz gazowych, rękawic, o opisie i w ilościach wskazanych 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego 
zapytania.  
UWAGA: Ilekroć w dokumentacji z postępowania, w tym w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą 
nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały 
(charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie 
ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny 
być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów 
zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie 
Wykonawcy.
Zamawiający wymaga każdorazowo dostawy do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do 
pomieszczeń zamówionych produktów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach Projektu. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie – e-mailem o zakresie zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia produktów w czasie wskazanym w formularzu ofertowym. 
Czas realizacji zamówienia – stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Z uwagi na fakt, iż materiały 
są niezbędne do realizacji zadań w ramach Projektu, niewywiązanie się z czasu realizacji dostawy, 
skutkować będzie karami umownymi, jak również odpowiedzialnością wynikającą z zawartej umowy 
o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą (IZ), w przypadku nałożenia na Zamawiającego przez IZ 
kar, z tytułu braku realizacji zajęć. 
Wykonawca jest zobowiązany do wpisania w ofercie terminu realizacji dostawy, w postaci ilości 
godzin przeznaczonych na realizację dostawy. 
Wykonawca może zaproponować termin realizacji dostawy nie krótszy niż 1 godzina i nie dłuższy 
niż 24 godziny od dokonania zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia na własny koszt nowych, niepowystawowych materiałów do siedziby Zamawiającego. 
Materiały muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących ustaw. 
Kody CPV: 44.33.30.00-3 – Drut, 24.10.00.00 – 5 – Gazy, 18.14.10.00-9 - Rękawice robocze, 
44.31.51.00-2 - Akcesoria spawalnicze
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Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych z  dnia-
  27  kwietnia  2016  r.  (rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE 2016/679  w  sprawie-
  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że wszelkie 
informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Zapytaniu ofertowym. 
Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 r., z zastrzeżeniem 
możliwości zmiany terminu.
22.�Dodatkowe informacje:
22.1.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
22.2.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22.3.�Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu, w okresie 3 lat 
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 
dostaw.
22.4.�Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.5.�Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
22.6.�Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

Kody CPV

18141000-9 Rękawice robocze
24100000-5 Gazy
44315100-2 Akcesoria spawalnicze
44333000-3 Drut

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

łęczycki

Gmina

Łęczyca

Miejscowość

Łęczyca

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

7.�Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: 
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę:
7.1. 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 szczególności na:
7.1.1.�uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
7.1.2.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;  
7.1.3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 
7.1.4..�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.
7.5.�w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

8.�Wymagane dokumenty do oferty:
8.1.�wypełniony formularz ofertowy – zał. 1 
8.2.�kalkulacja cenowa – zał. 1a,
8.3.�oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – zał. 2,
8.4.�oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 3,
8.5.�aktualny odpis / wydruk z KRS lub CEIDG tj. wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
8.5.1.�Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim 
przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę 
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dokument.
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. 8.5.,  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. 8.5., 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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„ceny” o wadze 70%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

„czas realizacji dostawy” – 30%. 
Wykonawca może zaproponować czas realizacji dostawy nie krótszy niż 1 godzina i  nie dłuższy niż 24 
godziny od dokonania zgłoszenia zapotrzebowania.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-05-08 - data opublikowania

-> 2021-05-14 16:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


