
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Łowicz: Świadczenie usług instruktorów prawa jazdy kategorii B 

 i T w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kluczowych 

i zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu 

Numer ogłoszenia: 60016 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego , ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 46 8373705, faks 46 

8373377, 8373705. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna JST, szkoła. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług instruktorów prawa 

jazdy kategorii B i T w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych 

uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu następujących 3 kursów 

wraz z egzaminami wewnętrznymi: Kurs prawa jazdy kategorii T: I grupa: marzec 2012 - 30 

czerwca 2012 r. II grupa: luty 2013 - 31 maja 2013 r. Kurs prawa jazdy kategorii B I grupa: wrzesień 

2012 - 31 grudnia 2012 r. Każda z grup będzie liczyła po 10 osób. Kurs Kategorii B: 340 godzin, w 

tym 30 godzin lekcyjnych ( po 45 minut) zajęć teoretycznych oraz 310 godzin (po 60 minut) zajęć 

praktycznych, Kurs Kategorii T: po 230 godzin na każdą edycje, tj. łącznie 460 godzin, w tym 30 

godzin lekcyjnych (po 45 minut) zajęć teoretycznych oraz 200 godzin (po 60 minut) zajęć 

praktycznych na każdą edycję. 2. Zamawiający posiada wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z art. 103 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 
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1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zamawiający 

zapewni pomieszczenia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przewidziane przez Zamawiającego, 

materiały eksploatacyjne, pojazdy do praktycznej nauki jazdy, plac manewrowy, ubezpieczenie 

uczestników kursu. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 

Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie 

wykonał należycie (poprowadził i zakończył) co najmniej 3 kursy prawa jazdy Kategorii B 

oraz co najmniej 3 kursy prawa jazdy Kategorii T. Zamawiający dokona oceny spełniania 



 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

tego warunku na podstawie analizy wykazu wykonanych usług oraz dokumentu 

potwierdzającego należyte wykonanie usługi na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 

Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej 1 

osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursów prawa jazdy kategorii B oraz co 

najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursów prawa jazdy kategorii 

T, które to osoby będą uczestniczyły w realizacji zamówienia oraz które spełniają wymogi 

określone w art. 105 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym i uzyskały wpis do rejestru 

instruktorów prowadzonego przez właściwego Starostę. Wykonawca spełni również 

warunek, jeżeli dysponuje, lub będzie dysponował jedną osobą, która będzie 

uczestniczyła w realizacji zamówienia, posiadającą łącznie uprawnienia do prowadzenia 

kursów prawa jazdy kategorii B i T. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów. Zamawiający dokona oceny spełniania tego 

warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wykazu osób , które będą 

uczestniczyły w realizacji zamówienia oraz oświadczenia, z którego treści musi wynikać, 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymogi 

określone w art. 105 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz uzyskały wpis do 

rejestru instruktorów prowadzonego przez właściwego Starostę. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie 

wykonał należycie (poprowadził i zakończył) co najmniej 3 kursy prawa jazdy Kategorii B 

oraz co najmniej 3 kursy prawa jazdy Kategorii T. Zamawiający dokona oceny spełniania 

tego warunku na podstawie analizy wykazu wykonanych usług oraz dokumentu 

potwierdzającego należyte wykonanie usługi na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
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POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie  

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  
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 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu  

w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wraz z ofertą należy również złożyć następujące dokumenty i załączniki: 1) Pełnomocnictwo  

w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę/osoby, których umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych 

przedstawionych z ofertą dokumentów, 2) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu 

lub/i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
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Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w następującym zakresie i na warunkach określonych 

poniżej: 1. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może 

ulec termin końcowy realizacji umowy oraz terminy przeprowadzenia poszczególnych kursów. 

Zamawiający i Wykonawca ustalą w tym przypadku nowy harmonogram kursu. 2. Gdy zaistnieje 

inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna 

lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy,  

w szczególności terminu końcowego realizacji umowy oraz terminów przeprowadzenia 

poszczególnych kursów. Zamawiający i Wykonawca ustalą w tym przypadku nowy harmonogram 

kursu. 3. Zaistnienia siły wyższej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji 

umowy - o czas działania siły wyższej i/lub zmniejszenia zakresu umowy. Warunkiem zmniejszenia 

zakresu umowy jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 

6. 4. Zmianę sposobu rozliczenia z Wykonawcą, jeżeli jest to związane z uzyskaniem przez 

Zamawiającego środków finansowych na realizację projektu pn. Doskonalenie kompetencji 

kluczowych i zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, pod 

warunkiem niezmienności ceny zaoferowanej przez Wykonawcę za 1 godzinę kursu. 5. Zmiana 

rachunku bankowego Wykonawcy, pod warunkiem złożenia przez niego pisemnego wniosku  

do Zamawiającego. 6. Zmian związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na 

realizację projektu pn. Doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP nr 2 

RCKU i P im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, lub z dotrzymaniem zobowiązań wynikających  

z umowy o jego dofinansowanie, którą zawarł Zamawiający. 7. Zmianę osób, które będą realizowały 

zamówienie, pod warunkiem, że spełniają warunki określone w SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zsp2lowicz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. 

Tadeusza Kościuszki ul. Blich 10 99-400 Łowicz. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

07.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki ul. Blich 10 99-400 

Łowicz. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pt.: Doskonalenie 

kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kościuszki  

w Łowiczu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


