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Ogłoszenie nr 540125836-N-2020 z dnia 13-07-2020 r.
Białe Błota:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558575-N-2020
Data: 06/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota, Krajowy numer identyfikacyjny 092350636, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, państwo
Polska, tel. +48523239090, e-mail katarzyna.robotnikowska@bialeblota.eu, faks +48523239080.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialeblota.pl

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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie wykonawcy: Określa się minimalny poziom
zdolności: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienia polegającego na
wykonaniu usługi dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. 2) zdolności technicznej:
Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej siedmioma pojazdami, o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 69 w co najmniej
jednym z nich oraz o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 55 w każdym z pozostałych, z datą rejestracji nie później niż w 2004 roku,
technicznie przystosowanych, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ważnym ubezpieczeniem OC oraz NNW, oraz dokument
potwierdzający stan techniczny – dopuszczenie pojazdu do ruchu. 3) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Minimalny poziom zdolności: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie
mniejsze niż określone poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.: 1) kierowca autobusu – minimum 7 osób: minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia do prowadzenia autobusów; co najmniej roczny staż pracy w charakterze kierowcy autobusu. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w postępowaniu
spełniają łącznie. 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: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie wykonawcy: Określa się
minimalny poziom zdolności: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienia lub
zamówień polegających na wykonaniu usługi dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym, lub przewozu pracowników, o łącznej wartości
nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. 2) zdolności technicznej: Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej siedmioma
pojazdami, o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 69 w co najmniej jednym z nich oraz o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 55
w każdym z pozostałych, z datą rejestracji nie później niż w 2004 roku, technicznie przystosowanych, z aktualnymi badaniami technicznymi
oraz ważnym ubezpieczeniem OC oraz NNW, oraz dokument potwierdzający stan techniczny – dopuszczenie pojazdu do ruchu. 3) osoby
skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia Minimalny poziom zdolności: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje
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osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określone poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.: 1) kierowca autobusu
– minimum 7 osób: minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do prowadzenia autobusów; co najmniej roczny staż pracy w
charakterze kierowcy autobusu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np.
konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 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: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-15, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-17, godzina:
10:00,
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