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Ogłoszenie nr 500199787-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.

Purda:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602957-N-2018 

Data: 13/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda  19, 11-030   Purda, woj.

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail m.kurowski@purda.pl, faks

895 122 280. 

Adres strony internetowej (url):

http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/1/lista/ogloszenie_o_zamowieniu 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 3 

W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie

podzielone jest na części: Tak 

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie

podzielone jest na części: Nie 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 3 

W ogłoszeniu jest: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można
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składać w odniesieniu do: wszystkich części 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

można składać w odniesieniu do: 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 1. Na przedmiot zamówienia składa się dowóz i odwóz uczniów z terenu

gminy Purda do szkół oraz zapewnienie opieki poprzez zatrudnienie osoby pełnoletniej w

charakterze opiekuna. Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2018/2019 tj. w terminie od

03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych będzie odbywał

się na podstawie zakupu biletów miesięcznych. Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić w dni

nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego określonego przez Ministra Edukacji

Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół. Zamówienie realizowane

będzie w ramach przewozów regularnych na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u

wykonawcy. Świadczenie usług będących przedmiotem postępowania odbywać się będzie dla

uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Purda oraz dla uczniów

niepełnosprawnych w placówkach w Olsztynie). 2. Szczegółowy wykaz tras oraz ilości

dowożonych i odwożonych dzieci i uczniów zawiera Załącznik nr 12 do SIWZ 3. Zamawiający

podzielił postępowanie na osiem tras, z których każda stanowi odrębną cześć zamówienia

(Zadanie): 1) 1) Zadanie nr 1 – Trasa: Chaberkowo – Butryny: dowóz uczniów oznaczonych

literą „G” (gimnazjum) do przystanku PKS w Butrynach- do gimbusa (godziny odjazdu w

załączeniu) oraz uczniów oznaczonych” do ZSP w Butrynach. 2) Zadanie nr 2 – Trasa: Łajs –

Butryny: dowóz uczniów do szkoły w Nowej Wsi oraz uczniów do ZSP w Butrynach. 3) Zadanie

nr 3 – Trasa: Giławy – Klebark Wielki: dowóz uczniów do ZSP w Klebarku Wielkim 4) Zadanie

nr 4 – Trasa: Patryki – Prejłowo: dowóz uczniów oznaczonych literą G (gimnazjum) do Purdy,

do przedszkola „P” w Purdzie i ZSP w Purdzie. Z Kolonii Prejłowo (kierunek na Barczewo ok

1km) dowóz 5 uczniów do przystanku w Prejłowie – uczniowie przesiadają się do pojazdu z

części IV (po południu odwóz). 5) Zadanie nr 5 – Trasa: Kaborno – Purda: dowóz uczniów

oznaczonych literą G (gimnazjum) do gimnazjum w Purdzie, przedszkola w Nowej Wsi, oraz

uczniów do ZSP w Purdzie 6) Zadanie nr 6 – Trasa: Trękus – Purda: dowóz uczniów

oznaczonych literą G (gimnazjum) w Purdzie oraz uczniów do ZSP w Purdzie i do przedszkola

w Klewkach (P) 7) Zadanie nr 7 – Trasa: Bruchwałd – Klewki (Przedszkole) dowóz uczniów do
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szkoły w Szczęsnem oraz uczniów „P” do przedszkola w Klewkach. 8) Zadanie nr 8 – Dowóz

dzieci i uczniów niepełnosprawnych: I autobus – Trasa: Bałdy – Olsztyn; II autobus – Trasa:

Giławy - Olsztyn: dowóz uczniów do placówek edukacyjnych w Olsztynie. 

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest : „Zakup imiennych biletów

miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Purda

oraz dla uczniów niepełnosprawnych do placówki w Olsztynie w roku szkolnym 2018/2019”.

2.Bilet miesięczny gwarantuje uczniowi dojazd z przystanku z miejscowości zamieszkania do

przystanku przy szkole na terenie gminy Purda a także miejscowości Olsztyn oraz dojazd z

przystanku przy szkole do przystanku w miejscowości zamieszkania. 3.Dowóz/ odwóz uczniów

na podstawie imiennych biletów miesięcznych do placówek oświatowych będzie wykonywany w

komunikacji regularnej (ogólnodostępnej) w dni nauki szkolnej według rozkładu jazdy

ustalonego przez Wykonawcę. Rozkład jazdy powinien przewidywać liczbę kursów, która

zapewni co najmniej: 1)Dowóz uczniów z przystanków początkowych w miejscowościach

wskazanych w Załączniku nr 12 do SIWZ, do placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć

lekcyjnych, 2)Odwóz uczniów z placówek oświatowych do ww. przystanków po zakończeniu

zajęć lekcyjnych. 4.Wykonawca będzie wystawiał dla każdego ucznia objętego przewozem

imienny bilet miesięczny. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie dokonywane na podstawie

liczby wystawionych biletów miesięcznych. 5.Szacunkowa liczba uczniów, dla których

Zamawiający zakupi bilety wynosi 417 Osób. 6.Rzeczywista liczba biletów miesięcznych

zakupionych w ramach niniejszego zamówienia będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego, przy

czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić się. 7.Szczegółowy

wykaz tras oraz ilość dowożonych i odwożonych dzieci i uczniów zawiera Załącznik nr 12 do

SIWZ 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 60130000-8 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 60100000-

9 34980000-0 

W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 34980000-0 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV

60130000-8 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
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Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1. 

W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie transportu

drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

drogowym(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.), 

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a)posiadają ważne zezwolenie na

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września

2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.). Przedsiębiorcę

posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób uznaje się za

posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, b)posiadają ważne

zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób na obszarze obejmującym

miejscowości wskazane Załączniku nr 12 do SIWZ, wydane na podstawie ustawy z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.). 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający

nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany

jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej

500.000,00 zł 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 
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W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 3.1 3.1 wykażą, iż w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wykonał usługi, których przedmiotem była co najmniej jedną usługa, polegająca

na przewozie dzieci i/lub uczniów. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu

zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu usług i dowodów. 3.2

wykażą, że posiada lub będzie dysponował pojazdami niezbędnymi do wykonania 13.08.2018

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9d68380d-3bb7-4154-85b5-

a7639d70c1e3 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9d68380d-3bb7-

4154-85b5-a7639d70c1e3 7/21 zamówienia, w tym co najmniej: 3.2.1. dysponują co najmniej

jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących dla minimum 20 uczniów - Załącznik nr 12 do

SIWZ – dla Zadań od 1 do 2 oraz od 4 do 7. 3.2.2. dysponuje co najmniej jednym autobusem o

liczbie miejsc siedzących dla minimum 50 uczniów - Załącznik nr 12 do SIWZ – dla Zadania 3

3.2.3. dysponują co najmniej dwoma autobusami o łącznej liczbie miejsc siedzących

odpowiadającej liczbie uczniów wskazanej w Załączniku nr 12 do SIWZ, z których co najmniej

jeden autobus przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na

wózkach inwalidzkich – dla Zadania nr 8. 3.3. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: 3.3.1. dla każdego z Zadań

co najmniej jednym kierowcą posiadającym uprawnienia do prowadzenia autobusu, zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. 3.3.2. dla

każdego z Zadań co najmniej jedną osobą, która będzie się opiekować dziećmi w trakcie

realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 3.1 wykażą, iż w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na transporcie

drogowym osób, realizowanych przez okres co najmniej 10 miesięcy obejmujące dowóz co

najmniej 250 uczniów dziennie o wartości min, 240 000 tyś , każda usługa ( min. Wartość usługi

za 10 miesięcy). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi
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na podstawie załączonego do oferty wykazu usług i dowodów. 3.2. wykażą, że posiada lub

będzie dysponował pojazdami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:

3.2.1. dysponują co najmniej jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących dla minimum 20

uczniów - Załącznik nr 12 do SIWZ – dla Tras oznaczonych numerami: od 1 do 2 oraz od 4 do 7.

3.2.2. dysponuje co najmniej jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących dla minimum 50

uczniów - Załącznik nr 12 do SIWZ – dla Trasy nr 3. 3.2.3.dysponują co najmniej dwoma

autobusami o łącznej liczbie miejsc siedzących odpowiadającej liczbie uczniów wskazanej w

Załączniku nr 12 do SIWZ, z których co najmniej jeden autobus przystosowany jest do przewozu

osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – dla Trasy nr 8.

3.3.wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania

zamówienia, w tym co najmniej: 3.3.1.dla każdej z Tras wymienionych w Załączniku nr 12, co

najmniej jednym kierowcą posiadającym uprawnienia do prowadzenia autobusu, zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. 3.3.2. dla

każdej z Tras co najmniej jedną osobą, która będzie się opiekować dziećmi w trakcie realizacji

zamówienia. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) Wykaz usług wykonanych (Rozdział

VII ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne

dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie

określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 6 do SIWZ); 2) Wykaz pojazdów (Rozdział VII ust. 1

pkt 3), ppkt. 3.2 dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie

warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 7 do
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SIWZ); 3) Wykaz kierowców i opiekunów, którymi będzie dysponować Wykonawca, przy

realizacji zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ). 4) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające,

że zaproponowani kierowcy posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w art. 39a

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm. -

Załącznik nr 9 do SIWZ). 5) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię licencji na

wykonywanie transportu drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001

r. o transporcie drogowym 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca wraz z ofertą składa: 1)Wykaz usług wykonanych

(Rozdział VII ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne

dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie

określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 6 do SIWZ); 2)Wykaz pojazdów (Rozdział VII ust. 1

pkt 3), ppkt. 3.2 dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie

warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 7 do

SIWZ); 3)Wykaz kierowców i opiekunów, którymi będzie dysponować Wykonawca, przy

realizacji zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ). 4)Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające,

że zaproponowani kierowcy posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w art. 39a

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm. -

Załącznik nr 9 do SIWZ). 5)Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września

2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.). 6)Potwierdzoną za

zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na

obszarze obejmującym miejscowości wskazane w załączniku nr 12 do SIWZ, udzielone zgodnie

z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. 7)Dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500.000,00 zł.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
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najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Oświadczenie Wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do

SIWZ) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania

Zamawiającemu przedmiotowego Oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia

ofert)'w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wyżej wymienione

oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji 3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu; 4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

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

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.
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Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie odpowiednio: 1) 839,97 zł (słownie: osiemset

trzydzieści dziewięć złotych 97/100) dla Zadania nr 1; 2) 783,97 zł (słownie: siedemset

osiemdziesiąt trzy złote 97/100) dla Zadania nr 2; 3) 1483,95 zł (słownie: tysiąc czterysta

osiemdziesiąt trzy złote 95/100) dla Zadania nr 3; 4) 923,97 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia

trzy złote 97/100) dla Zadania nr 4; 5) 1007,96 zł (słownie: tysiąc siedem złotych 96/100) dla

Zadania nr 5; 6) 911,52 zł (słownie: dziewięćset jedenaście złotych 52/100) dla Zadania nr 6; 7)

1035,96 zł (słownie: tysiąc trzydzieści pięć złotych 96/100) dla Zadania nr 7; 8) 2099,93 zł

(słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 93/100) dla Zadania nr 8; 2. Wadium

może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 poz. 359). 3. Gwarancja bankowa

lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej

następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji,

tj. Gminę Purda, b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin

ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być

gwarancją nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania

wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Do wadium

wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 3 stosuje się odpowiednio 4. W

przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek

bankowy Urzędu Gminy w Purdzie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie 23 8838 0005 2016 0800

2002 0003, z adnotacją odpowiednio dla każdego Zadania np.: "Wadium w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów z terenu gminy Purda do szkół w roku

szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem opieki – Zadanie nr … (wpisać numer Zadania)

ZP.271.25.2018.” 5. Bez względu na formę, wadium ma być wniesione w taki sposób, by można

było określić jakie Zadanie zabezpiecza. 6. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz

z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 

W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł

(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej –

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
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ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 poz. 359). 3.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod

rygorem wykluczenia Wykonawcy): a)ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Purda,

b)określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c)określać termin ważności

(wynikający z SIWZ), d)określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e)być gwarancją

nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej

lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium

jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Do wadium wniesionego w

formie poręczenia wymagania opisane w pkt 3 stosuje się odpowiednio 4.W przypadku wyboru

pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy Urzędu

Gminy w Purdzie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie 23 8838 0005 2016 0800 2002 0003, z

adnotacją: "Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz

uczniów z terenu gminy Purda do szkół w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem

opieki – ZP.271.25.2018.” 5.Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy

czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej Umowy w

przypadku: 1) modyfikacji rozkładów jazdy w związku ze zmianą elementów poszczególnych

tras oraz kolejności miejscowości na każdej trasie, ilości przystanków, przebiegu tras przewozów

lub miejsc przystanków lub godzin odjazdu lub przyjazdu autobusów 2) modyfikacji rozkładów

jazdy w związku ze zmianą organizacji pracy placówek oświatowych, jak również zmian w

nagłych przypadkach (odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć ,

dodatkowych zajęć itp.) 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej Umowy

w przypadku: 1)modyfikacji rozkładów jazdy w związku ze zmianą elementów poszczególnych

tras oraz kolejności miejscowości na każdej trasie, ilości przystanków, przebiegu tras przewozów

lub miejsc przystanków lub godzin odjazdu lub przyjazdu autobusów 2)modyfikacji rozkładów

jazdy w związku ze zmianą organizacji pracy placówek oświatowych, jak również zmian w
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nagłych przypadkach (odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć ,

dodatkowych zajęć itp.), 3)zmian w obowiązujących przepisach prawa, odnoszących się do

wymogów odnośnie pozwoleń i/lub licencji na wykonywanie przedmiotu Umowy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający podał informacje dotyczące: 1)nazw Części (Zadań) o

numerach od 1 do 8; 2) Krótkiego opisu przedmiotu zamówienia dla Części (Zadań) o numerach

od 1 do 8; 3)Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla Części (Zadań) o numerach od 1 do 8;

4)Czas trwania lub terminu wykonania dla Części (Zadań) o numerach od 1 do 8; 5)Kryteriów

oceny ofert dla Części (Zadań) o numerach od 1 do 8; 

W ogłoszeniu powinno być: W związku z brakiem podziału zamówienia na Części (Zadania),

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH - w Ogłoszeniu o

zamówieniu, pozostaje niewypełniony. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Tytuł postępowania 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: "Dowóz uczniów z terenu gminy Purda do szkół w roku szkolnym

2018/2019 wraz z zapewnieniem opieki" 

W ogłoszeniu powinno być: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz

uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Purda oraz dla uczniów

niepełnosprawnych do placówki w Olsztynie w roku szkolnym 2018/2019 

 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria: Kryteria: Cena

- Znaczenie: 60; Kryteria: Podstawienie autobusu zastępczego - Znaczenie: 40. 

 


