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Ogłoszenie nr 65710 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.
Cedry Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 61778-2017
Data: 07/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego 16, 83020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
586 836 164, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.
Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 2 usługi przewozu uczniów do szkół, przez okres
co najmniej 10 miesięcy na łączną kwotę minimalną: dla zadania 1 – 40 000 zł brutto, dla zadania 2 – 15 000 zł brutto, dla zadania 3 – 10 000zł brutto, dla zadania 4 – 20
000 zł brutto. 2. Ponadto, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej 4 kierowcami, którzy będą
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia – osobami posiadającymi następujące kwalifikacje: ważne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. D –
wg wzoru zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ – wykaz osób. b) 5 pojazdami (4 podstawowymi + jednym rezerwowym) do realizacji przedmiotu zamówienia
spełniającymi wymagania o których mowa w pkt. III SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 2 usługi przewozu uczniów do szkół, przez okres
co najmniej 10 miesięcy na łączną kwotę minimalną: dla zadania 1 – 40 000 zł brutto, dla zadania 2 – 15 000 zł brutto, dla zadania 3 – 10 000zł brutto, dla zadania 4 – 20
000 zł brutto. 2.Ponadto, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a)W zakresie zadania 1 - co najmniej 1
kierowcą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia – osobą posiadającą następujące kwalifikacje: ważne uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi kat. D – wg wzoru zawartego w załączniku nr 5a do SIWZ – wykaz osób. b)W zakresie zadania 2 - co najmniej 1 kierowcą, który będzie uczestniczył w
realizacji przedmiotu zamówienia – osobą posiadającą następujące kwalifikacje: ważne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. D – wg wzoru zawartego w
załączniku nr 5b do SIWZ – wykaz osób. c)W zakresie zadania 3 - co najmniej 1 kierowcą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia – osobą
posiadającą następujące kwalifikacje: ważne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. D – wg wzoru zawartego w załączniku nr 5c do SIWZ – wykaz osób.
d)W zakresie zadania 4 - co najmniej 1 kierowcą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia – osobą posiadającą następujące kwalifikacje: ważne
uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. D – wg wzoru zawartego w załączniku nr 5d do SIWZ – wykaz osób. oraz e)W zakresie zadania 1 - 2 pojazdami (1
podstawowym + jednym rezerwowym) do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi wymagania o których mowa w pkt. III SIWZ. f)W zakresie zadania 2 - 2
pojazdami (1 podstawowym + jednym rezerwowym) do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi wymagania o których mowa w pkt. III SIWZ. g)W zakresie
zadania 3 - 2 pojazdami (1 podstawowym + jednym rezerwowym) do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi wymagania o których mowa w pkt. III SIWZ. h)W
zakresie zadania 4 - 2 pojazdami (1 podstawowym + jednym rezerwowym) do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi wymagania o których mowa w pkt. III
SIWZ.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1.Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a.W zakresie wskazanym w ust V pkt 2) lit a) SIWZ aktualne zezwolenie na
wykonanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodne z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). b.W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) ust. 1 SIWZ – wykaz usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości (z uwzględnieniem podatku VAT) przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru na załączniku nr 8 do SIWZ;
c.W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) ust. 2a niniejszej SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wg wzoru
załącznika nr 5 do SIWZ; d.W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) ust. 2b niniejszej SIWZ – wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ;
W ogłoszeniu powinno być: 1.Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a.W zakresie wskazanym w ust V pkt 2) lit a) SIWZ aktualne
zezwolenie na wykonanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodne
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). b.W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) ust. 1 SIWZ –
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości (z uwzględnieniem podatku VAT) przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru na załączniku nr
8 do SIWZ; c. W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) ppkt 2a – 2d niniejszej SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami –
wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ; d.W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) ppkt 2e-2h niniejszej SIWZ – wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ
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