
Ogłoszenie nr 540229897-N-2020 z dnia 18-11-2020 r.  

Łomża: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 609437-N-2020  

Data: 12/11/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7, Krajowy numer identyfikacyjny 

96690000000000, ul. ul. Stacha Konwy  11, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 

862 162 015, e-mail sekwet@wp.pl, faks 862 162 015.  

Adres strony internetowej (url): http://bip-lomza.pl/zswio  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu prawo jazdy kat. B dla uczniów w 

ramach projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników” szczegółowo opisanych w załączniku 

nr 1 do SIWZ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Prawo jazdy kategoria B (15 osób)- Edycja I: od 

01.12.2020 do 20.03.2021 r. 2. Prawo jazdy kategoria B (15 osób) - Edycja II: od 20.03.2020 do 

30.06.2021 r. Szczegółowy terminarz realizacji kursu zostanie wspólnie ustalony przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B – 50 godzin (30 osób) 1. Przedmiotem 

zamówienia jest usługa: kurs prawa jazdy kategorii B dla 30 uczniów w podziale na dwie grupy;  

Edycja I: od 01.12.2020 do 20.03.2021 r. – 15 osób  Edycja II: od 20.03.2020 do 30.06.2021 r. – 15 

osób 2. Komplet usługi.: 1) zajęcia teoretyczne, obejmujące 30 godzin (1 godzina = 45 minut 

zegarowych) nauki, materiały szkoleniowe i egzamin wewnętrzny, 2) zajęcia praktyczne, obejmujące 

30 godzin (1 godzina = 60 minut zegarowych) jazdy oddanym do dyspozycji samochodem i egzamin 

wewnętrzny, 3. Uczestnikami kursu będą uczniowie szkoły objętych projektem: Zespół Szkół 

Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. 4. Harmonogram zajęć nie może kolidować z 

zajęciami dydaktycznymi uczniów będących uczestnikami kursu. Godziny odbywania szkoleń: od 

15:00 do 19:00 w dni nauki szkolnej, od 8:00 do 19:00 w dni wolne od zajęć. Ilość godzin dziennie: 

maksymalnie 2 godziny teorii, maksymalnie 3 godziny jazdy, 5. Harmonogram może być 

aktualizowany w szczególności w związku ze zmianą podziału godzin nauki uczniów. 6. Miejsce 

przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych : Łomża. 7. Egzamin państwowy 

przeprowadzany przez: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży. 8. Wykonawca 

zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród uczestników kursu ankiety oceniającej merytoryczną i 



techniczną stronę przebiegu kursu. 9. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odpowiednią 

dokumentację projektową: 1) dziennik zajęć, 2) listy obecności uczestników kursu. 10. Wykonawca, 

pod rygorem utraty prawa do zapłaty za kurs, zobowiązany będzie do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o: 1) nie zgłoszeniu się uczestników na kurs; 2) przerwaniu kursu lub 

rezygnacji z uczestnictwa; 3) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i 

umowy. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie realizacji 

usługi, następujące dokumenty: 1) 1 komplet materiałów dydaktycznych; 2) dziennik zajęć 

zawierający: podpisane listy obecności uczestników, wymiar godz. zajęć, temat zajęć ,lista 

potwierdzająca odbiór materiałów, potwierdzenie odbioru zaświadczeń; 3) oryginały ankiet 

oceniających przeprowadzonych wśród uczestników kursu; 4) oryginały imiennego wykazu osób, 

które ukończyły kurs; 5) oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu; 6) ksero 

zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników kursu/zdaniu egzaminów wewnętrznych (podpisane za 

zgodność z oryginałem); 7) faktura VAT za zrealizowany kurs; 8) inna dokumentacja niezbędna do 

rozliczenia kursu. 12. Uczestnicy kursu będą podzieleni na grupy w zależności od postępu realizacji 

projektu, w zależności od zakończenia udziału w pozostałych zadaniach przewidzianych dla 

uczestników w trakcie realizacji projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby 

uczestników Kursu prawa jazdy kat. B zgodnie z dopuszczalnymi zmianami warunków umowy. 13. 

Planowany okres realizacji Kursu prawa jazdy kat. B zgodny będzie z harmonogramem realizacji 

projektu oraz dopasowany do okresów uczestnictwa w projekcie poszczególnych uczestników, którzy 

zakwalifikowani zostali do udziału w ww. kursie. 14. Liczba godzin szkolenia zostanie dostosowana do 

potrzeb każdego z uczestników indywidualnie, przy czym nie może być mniejsza niż 50 godzin, w 

których mieścić się będzie niemniej niż 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć 

praktycznych. Godzina zajęć teoretycznych liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne trwające 45 

minut oraz przerwę liczącą 15 minut. Godzina zajęć praktycznych liczy 60 minut. Kurs musi 

obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane według planu nauczania, zgodnego z 

wymogami obowiązującego prawa polskiego, dotyczącego kandydatów na prawo jazdy kat. B. 

Realizacja zajęć teoretycznych powinna odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, 

natomiast zajęć praktycznych od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt. Zajęcia teoretyczne 

powinny zostać zrealizowane w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych. Szczegółowy harmonogram 

realizacji kursu będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji umowy, z wyprzedzeniem 

pozwalającym na właściwe wykonanie umowy oraz dostosowany do harmonogramu realizacji 

pozostałych zadań projektu, w których uczestnicy będą brali udział, w sposób umożliwiającym 

uczestnikom udział we wszystkich zadaniach projektowych. O terminie rozpoczęcia realizacji części 

kursu oraz liczbie osób przypadającej na daną część Zamawiający powiadomi z wyprzedzeniem 

pozwalającym na właściwe wykonanie umowy. 15. Informacje dot. miejsca odbywania się zajęć 

muszą bezwzględnie znaleźć się w ofercie Wykonawcy. 16. Jakość i zakres oferowanego programu 

Kursu prawa jazdy kat. B powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. 

organizowania i przeprowadzania kursów prawa jazdy danej kategorii. 17. W trakcie zajęć 

teoretycznych każdy z uczestników musi mieć możliwość pracy przy komputerze – możliwość 

wypełniania testów. W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników musi mieć możliwość 

samodzielnej jazdy i wykonywania manewrów odpowiednim pojazdem w wymiarze min. 20 godzin. 

18. Po zakończeniu kursu Wykonawca zorganizuje uczestnikom egzamin wewnętrzny, potwierdzający 

nabyte umiejętności. 19. Wykonawca wystawi uczestnikom odpowiednie dokumenty stwierdzające 

ukończenie kursu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego. 20. Wykonawca przed 

rozpoczęciem pierwszych zajęć przekaże każdemu z uczestników materiały dydaktyczne: kompletne 



materiały zawierające aktualne przepisy prawa zgodne z zakresem kursu, aktualny kodeks drogowy w 

wersji książkowej, przykładowe testy egzaminacyjne w wersji papierowej i/lub CD/DVD (w zależności 

od możliwości uczestników do odczytu nośników). Koszt materiałów dydaktycznych należy wliczyć w 

koszt kursu.  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu prawo jazdy kat. B dla 

uczniów w ramach projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników” szczegółowo opisanych w 

załączniku nr 1 do SIWZ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Prawo jazdy kategoria B (15 osób)- 

Edycja I: od 01.12.2020 do 20.03.2021 r. 2. Prawo jazdy kategoria B (15 osób) - Edycja II: od 

20.03.2020 do 30.06.2021 r. Szczegółowy terminarz realizacji kursu zostanie wspólnie ustalony przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B – 60 godzin (30 osób) 1. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa: kurs prawa jazdy kategorii B dla 30 uczniów w podziale na 

dwie grupy;  Edycja I: od 01.12.2020 do 20.03.2021 r. – 15 osób  Edycja II: od 20.03.2020 do 

30.06.2021 r. – 15 osób 2. Komplet usługi.: 1) zajęcia teoretyczne, obejmujące 30 godzin (1 godzina = 

45 minut zegarowych) nauki, materiały szkoleniowe i egzamin wewnętrzny, 2) zajęcia praktyczne, 

obejmujące 30 godzin (1 godzina = 60 minut zegarowych) jazdy oddanym do dyspozycji samochodem 

i egzamin wewnętrzny, 3. Uczestnikami kursu będą uczniowie szkoły objętych projektem: Zespół 

Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. 4. Harmonogram zajęć nie może 

kolidować z zajęciami dydaktycznymi uczniów będących uczestnikami kursu. Godziny odbywania 

szkoleń: od 15:00 do 19:00 w dni nauki szkolnej, od 8:00 do 19:00 w dni wolne od zajęć. Ilość godzin 

dziennie: maksymalnie 2 godziny teorii, maksymalnie 3 godziny jazdy, 5. Harmonogram może być 

aktualizowany w szczególności w związku ze zmianą podziału godzin nauki uczniów. 6. Miejsce 

przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych : Łomża. 7. Egzamin państwowy 

przeprowadzany przez: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży. 8. Wykonawca 

zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród uczestników kursu ankiety oceniającej merytoryczną i 

techniczną stronę przebiegu kursu. 9. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odpowiednią 

dokumentację projektową: 1) dziennik zajęć, 2) listy obecności uczestników kursu. 10. Wykonawca, 

pod rygorem utraty prawa do zapłaty za kurs, zobowiązany będzie do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o: 1) nie zgłoszeniu się uczestników na kurs; 2) przerwaniu kursu lub 

rezygnacji z uczestnictwa; 3) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i 

umowy. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie realizacji 

usługi, następujące dokumenty: 1) 1 komplet materiałów dydaktycznych; 2) dziennik zajęć 

zawierający: podpisane listy obecności uczestników, wymiar godz. zajęć, temat zajęć ,lista 

potwierdzająca odbiór materiałów, potwierdzenie odbioru zaświadczeń; 3) oryginały ankiet 

oceniających przeprowadzonych wśród uczestników kursu; 4) oryginały imiennego wykazu osób, 

które ukończyły kurs; 5) oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu; 6) ksero 

zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników kursu/zdaniu egzaminów wewnętrznych (podpisane za 

zgodność z oryginałem); 7) faktura VAT za zrealizowany kurs; 8) inna dokumentacja niezbędna do 

rozliczenia kursu. 12. Uczestnicy kursu będą podzieleni na grupy w zależności od postępu realizacji 

projektu, w zależności od zakończenia udziału w pozostałych zadaniach przewidzianych dla 

uczestników w trakcie realizacji projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby 

uczestników Kursu prawa jazdy kat. B zgodnie z dopuszczalnymi zmianami warunków umowy. 13. 

Planowany okres realizacji Kursu prawa jazdy kat. B zgodny będzie z harmonogramem realizacji 

projektu oraz dopasowany do okresów uczestnictwa w projekcie poszczególnych uczestników, którzy 

zakwalifikowani zostali do udziału w ww. kursie. 14. Liczba godzin szkolenia zostanie dostosowana do 

potrzeb każdego z uczestników indywidualnie, przy czym nie może być mniejsza niż 60 godzin, w 



których mieścić się będzie niemniej niż 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć 

praktycznych. Godzina zajęć teoretycznych liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne trwające 45 

minut oraz przerwę liczącą 15 minut. Godzina zajęć praktycznych liczy 60 minut. Kurs musi 

obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane według planu nauczania, zgodnego z 

wymogami obowiązującego prawa polskiego, dotyczącego kandydatów na prawo jazdy kat. B. 

Realizacja zajęć teoretycznych powinna odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, 

natomiast zajęć praktycznych od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt. Zajęcia teoretyczne 

powinny zostać zrealizowane w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych. Szczegółowy harmonogram 

realizacji kursu będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji umowy, z wyprzedzeniem 

pozwalającym na właściwe wykonanie umowy oraz dostosowany do harmonogramu realizacji 

pozostałych zadań projektu, w których uczestnicy będą brali udział, w sposób umożliwiającym 

uczestnikom udział we wszystkich zadaniach projektowych. O terminie rozpoczęcia realizacji części 

kursu oraz liczbie osób przypadającej na daną część Zamawiający powiadomi z wyprzedzeniem 

pozwalającym na właściwe wykonanie umowy. 15. Informacje dot. miejsca odbywania się zajęć 

muszą bezwzględnie znaleźć się w ofercie Wykonawcy. 16. Jakość i zakres oferowanego programu 

Kursu prawa jazdy kat. B powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. 

organizowania i przeprowadzania kursów prawa jazdy danej kategorii. 17. W trakcie zajęć 

teoretycznych każdy z uczestników musi mieć możliwość pracy przy komputerze – możliwość 

wypełniania testów. W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników musi mieć możliwość 

samodzielnej jazdy i wykonywania manewrów odpowiednim pojazdem w wymiarze min. 30 godzin. 

18. Po zakończeniu kursu Wykonawca zorganizuje uczestnikom egzamin wewnętrzny, potwierdzający 

nabyte umiejętności. 19. Wykonawca wystawi uczestnikom odpowiednie dokumenty stwierdzające 

ukończenie kursu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego. 20. Wykonawca przed 

rozpoczęciem pierwszych zajęć przekaże każdemu z uczestników materiały dydaktyczne: kompletne 

materiały zawierające aktualne przepisy prawa zgodne z zakresem kursu, aktualny kodeks drogowy w 

wersji książkowej, przykładowe testy egzaminacyjne w wersji papierowej i/lub CD/DVD (w zależności 

od możliwości uczestników do odczytu nośników). Koszt materiałów dydaktycznych należy wliczyć w 

koszt kursu.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-20, godzina: 10:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-23, godzina: 10:30,  

 


