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Ogłoszenie

Numer

2021-2054-47035

Id

47035

Powstaje w kontekście projektu

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

Tytuł

„Dostawa wyposażenia pracowni i  warsztatów szkolnych CKZ 
w Łęczycy” w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych 
umiejętności i kwalifikacji”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

24.�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,
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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, 
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.�Warunki dokonania zmian:
2.1.�zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na 
piśmie (w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
2.2.�strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
2.1.1.�opisze zaistniałe okoliczności,
2.1.2.�uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
2.1.3.�obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
2.1.4.�opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. 
2.2.�wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
23.�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

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-07
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór umowy - zał. 4
3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 5
4. Załączniki edytowalne
5. Kalkulacja cenowa - zał. 1a

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2021-05-07

Data ostatniej zmiany

2021-05-07

Termin składania ofert

2021-05-18 16:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

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

Dostawa wyposażenia pracowni i  warsztatów szkolnych CKZ ...

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

2.�Przedmiot zamówienia: „Dostawa wyposażenia pracowni i  warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy” 
w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych 
umiejętności i kwalifikacji”. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLD.11.03.01-10-0003/20-00. 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowych, 
niepowystawowych produktów, wyposażenia tj. szafek serwisowych, stołów warsztatowych, 
gwintowników, wiertarek, suwmiarek, przyłbic spawalniczych o opisie i w ilościach wskazanych 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego 
zapytania.  
Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY - dla wszystkich oferowanych produktów, opis 
potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego 
- opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie 
producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W 
przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla 
produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje 
urządzeniom tych nazw. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację 
oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i 
funkcjonalnych.
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 dostawy do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do pomieszczeń 
zamówionych produktów, ustawieniem, sprawdzeniem poprawności działania i – o ile jest to 
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niezbędne z montażem. Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z obsługi urządzeń, w tym 
wiertarek. 
Produkty muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów prawa, być bezpieczne i 
dopuszczone do użytkowania. 
3.�Kody CPV: 44315100-2 - Akcesoria spawalnicze, 44512000-2 Różne narzędzia ręczne, 44512940-3 
Zestawy narzędziowe, 42652000-1 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne
4. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia maksymalnie o 15 dni. Termin wykonania 
zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny oferty. Termin wykonania zamówienia określa 
Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym – załącznik nr 1, wpisując o ile dni skraca termin 
realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego.
20.�Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
20.1.�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: 
20.1.1.�Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CKZ w Łęczycy, ul. Ozorkowskie 
Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
20.1.2.�administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 
pod adresem e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com   
20.1.3.�Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego 
rozporządzenia. Szczegółowe   cele    przetwarzania    danych    zostały    wskazane w następujących 
przepisach:  
20.1.3.1.�ustawie z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych; 
20.1.3.2.�ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny; 
20.1.3.3.�ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
20.1.3.4.�ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
− przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego i wyłonienie wykonawcy; 
− zawarcia umowy;  
− rozliczenia finansowo-księgowego. 
20.1.4.�Dane  osobowe  mogą   być   udostępniane  innym   podmiotom,   uprawnionym 
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18-

  i  art.  74  Prawa  zamówień  publicznych , a  ponadto  odbiorcom  danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi  pocztowe,  kurierskie,-

  usługi  informatyczne,  bankowe,  ubezpieczeniowe, osobom  i  podmiotom  zainteresowanym-
  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie zamówienia  publicznego,  a także  podmiotom-
  korzystającym  z  Biuletynu  Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy 
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konkurencyjności oraz internetowej platformy  zakupowej – eKatalogi,  będącej  w  gestii  Urzędu-
  Zamówień  Publicznych. Dane  osobowe  nie  będą    przekazywane  do państw  trzecich,  na  podstawie 

szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 
20.1.5.�Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od 
pierwszego  stycznia  roku  następującego  po  roku,  w  którym  sprawa  została zakończona, 
a następnie,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5,  w  przypadku  dokumentacji-

    postępowania  oraz  10  lat  w  związku z  zawartą  umową,  zgodnie  z  kategorią  archiwalną  B10, 
a  w  przypadku  zmiany kategorii  archiwalnej  dokumentacji  przez  okres  zgodny  ze  zmienioną-

  kategorią archiwalną  dokumentacji.  W  przypadku  zamówień  finansowanych  ze  środków funduszy 
europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych 
przepisów tym zakresie do 25 lat. 
20.1.6.�W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  na  podstawie  przepisów  prawa, posiada 
Pani/Pan prawo do: 
20.1.6.1.�dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
20.1.6.2.�sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
20.1.6.3.�ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 
20.1.7.�Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego – Prezesa  Urzędu 
Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie   danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 
20.1.8.�Gdy  podanie  danych  osobowych  wynika  z  przepisów  prawa,  jest  Pani/Pan zobowiązana(y) 
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
20.1.9.�Dane nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w tym również  w formie 
profilowania.
20.1.10.�Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub  pośrednio  pozyskał  w-

  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia publicznego  w  tym  postępowaniu  składa  stosowne-
  oświadczenie  zawarte w Formularzu ofertowym. 

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 
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elektronicznej.

Okres gwarancji

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Kody CPV

42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
44315100-2 Akcesoria spawalnicze
44512000-2 Różne narzędzia ręczne
44512940-3 Zestawy narzędziowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

łęczycki

Gmina

Łęczyca

Miejscowość

Łęczyca

Warunki, jakie musi spełniać oferent

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;
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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.
7.2.�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 
dokument.
8.6. szczegółowe opisy, fotografie oferowanego wyposażenia, potwierdzające spełnienie 
minimalnych wymagań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
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 
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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

„cena” o wadze 80% (80 pkt) 
Szczegółowy opis kryterium oceny znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

„skrócenie terminu wykonania zamówienia” – 20% (20 pkt)
Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie może być większe niż 15 dni w stosunku do 
wymaganego max. terminu wykonania zamówienia podanego w pkt 6 Zapytania ofertowego. Szczegółowy 
opis kryterium zawarty jest w zapytaniu ofertowym.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-05-07 - data opublikowania

-> 2021-05-18 16:00:00 - termin składania ofert
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-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


