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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Zamkowa 2, Żarów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8580591, 8580-778, 8580-4, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (url): www.um.zarow.pl
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 świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania
do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie gminy Żarów, na
podstawie zakupionych biletów miesięcznych od dnia 04.09.2017 r. do dnia 22.12.2017 r. na trasach niżej określonych.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca
zamieszkania do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie gminy
Żarów, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych od dnia 04.09.2017 r. do dnia 22.12.2017 r. na trasach
określonych w załączniku nr 1 do SIWZ
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie transportu drogowego (przewóz osób
niepełnosprawnych) o wartości minimum 50.000,00 zł każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony jeżeli
przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie
transportu drogowego (przewóz osób niepełnosprawnych) o wartości minimum 50.000,00 zł każda (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje min. 4 pojazdami
dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu dzieci
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (z odpowiednią homologacją, a w przypadku jej braku opinią
rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o
podstawie dysponowania tym zasobem), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, a w przypadku przewozu dzieci
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dodatkowo pasy bezpieczeństwa biodrowo–barkowe, przednie i tylne
uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa; pojazdy powinny być wyprodukowane po
2006 roku. Wykonawca wykaże, że dysponuje w tym taborze dwoma pojazdami umożliwiającymi przewóz
jednorazowo co najmniej trojga dzieci na wózkach inwalidzkich nieskładanych wraz z rodzicami lub opiekunami. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi
pojazdu samochodowego oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności (na 1 pojazd przypada 1 kierowca i 1 opiekun).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie transportu drogowego o wartości minimum 50.000,00 zł każda
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek ten zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie transportu drogowego o wartości minimum 50.000,00 zł każda
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje : - w
przypadku wyboru części nr 1 - min. 4 autobusami przystosowanymi do przewozu osób (w tym co najmniej 50 miejsc
siedzących) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku
2000; - w przypadku wyboru części nr 2 - min. 3 autobusami przystosowanymi do przewozu osób (w tym co najmniej
50 miejsc siedzących i min. 20 stojących) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem

technicznym) wyprodukowanymi po roku 2000; - w przypadku wyboru całości zamówienia - min. 6 autobusami
przystosowanymi do przewozu osób z co najmniej 50 miejscami siedzącymi (w tym 3 autobusy z min. 20 miejscami
stojącymi) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku
2000. Wszystkie autobusy muszą posiadać co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie i nie mogą być
autobusami przegubowymi (członowymi). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje osobami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osobami posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna (na 1 pojazd przypada 1 kierowca i 1 opiekun).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1.
W ogłoszeniu jest: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), b) wykaz osób, o którym mowa w dziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c) tiret
trzeci, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, osobami posiadającymi odpowiednie
uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pełnienia
funkcji opiekuna wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności (na 1 pojazd przypada 1 kierowca i 1 opiekun), oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, c) wykaz usług, o
których mowa w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. c) tiret pierwszy wykonanych nie wcześniej niż 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, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. d) Wykaz narzędzi, o którym mowa w dziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c) tiret drugi dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego potwierdzający, że Wykonawca dysponuje min. 4 pojazdami dopuszczonymi do
ruchu na terytorium RP (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne), przystosowanymi do
przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (z odpowiednią homologacją, a w przypadku jej
braku opinią rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdu wraz z informacją o podstawie dysponowania tym
zasobem), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, a w przypadku pojazdów przewożących dzieci niepełnosprawne na
wózkach inwalidzkich dodatkowo pasy bezpieczeństwa biodrowo – barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek
inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa; pojazdy powinny być wyprodukowane po 2006 roku. Ponadto
Wykonawca wykaże, że dysponuje w tym taborze dwoma pojazdami umożliwiającymi przewóz jednorazowo co
najmniej trojga dzieci na wózkach inwalidzkich nieskładanych wraz z rodzicami lub opiekunami według wzoru
stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ e) Licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób.
W ogłoszeniu powinno być: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), b) wykaz osób, o którym mowa w dziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c)
tiret trzeci, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - osobami posiadającymi
odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
do pełnienia funkcji opiekuna (na 1 pojazd przypada 1 kierowca i 1 opiekun), wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ, c) wykaz usług, o których mowa w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. c) tiret pierwszy wykonanych nie wcześniej niż 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ. d) Wykaz narzędzi, o którym mowa w dziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c) tiret drugi dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego potwierdzający, że Wykonawca dysponuje : - w przypadku
wyboru części nr 1 - min. 4 autobusami przystosowanymi do przewozu osób (w tym co najmniej 50 miejsc siedzących)
dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku 2000; - w

przypadku wyboru części nr 2 - min. 3 autobusami przystosowanymi do przewozu osób (w tym co najmniej 50 miejsc
siedzących i min. 20 stojących) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym)
wyprodukowanymi po roku 2000; - w przypadku wyboru całości zamówienia - min. 6 autobusami przystosowanymi do
przewozu osób z co najmniej 50 miejscami siedzącymi (w tym 3 autobusy z min. 20 miejscami stojącymi)
dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku 2000.
Wszystkie autobusy muszą posiadać co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie i nie mogą być autobusami
przegubowymi (członowymi) – Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ e) Licencja na prowadzenie
działalności w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

