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Ozimek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573512-N-2020

Data: 11/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ozimek, Krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  4B, 46-040 

Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail k.szewczyk@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22

811.

Adres strony internetowej (url): www.ozimek.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: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi przewozowych w gminnej

komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu

zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób na następujących liniach

wchodzących w skład sieci komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Ozimek: a) Nr 1 trasa:

Ozimek – Mnichus przez Grodziec, b) Nr 2 trasa: Ozimek – Ozimek przez Krasiejów, Krzyżowa Dolina,

Nowa Schodnia, c) Nr 3 trasa: Ozimek – Ozimek przez Nowa Schodnia, Krzyżowa Dolina, Krasiejów, d) Nr

4 trasa: Ozimek – Ozimek przez Antoniów, Jedlice, Schodnia e) Nr 5 trasa: Ozimek – Ozimek przez

Schodnia, Jedlice, Antoniów 3. Usługi świadczone będą na terenie gminy Ozimek, w dni robocze oraz w

soboty. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy 5.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę

przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 6. Mając na uwadze zakres wykonywanych usług

Wykonawca jest zobligowany uwzględnić przy realizacji usługi wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj.
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dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 7.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 8. Zamawiający nie określa

kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 9. Zamawiający nie

umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 10.

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi przewozowych w

gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”. 2. Szczegółowy zakres

przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób na

następujących liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina

Ozimek: a) Nr 1 trasa: Ozimek – Mnichus przez Grodziec, b) Nr 2 trasa: Ozimek – Ozimek przez

Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Nowa Schodnia, c) Nr 3 trasa: Ozimek – Ozimek przez Nowa Schodnia,

Krzyżowa Dolina, Krasiejów, d) Nr 4 trasa: Ozimek – Ozimek przez Antoniów, Dylaki, Szczedrzyk,

Jedlice, Schodnia e) Nr 5 trasa: Ozimek – Ozimek przez Schodnia, Szczedrzyk, Jedlice, Dylaki ,

Antoniów 3. Usługi świadczone będą na terenie gminy Ozimek, w dni robocze oraz w soboty. 4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy 5.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę

przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 6. Mając na uwadze zakres wykonywanych usług

Wykonawca jest zobligowany uwzględnić przy realizacji usługi wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy,

tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 7.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 8. Zamawiający nie określa

kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 9. Zamawiający nie

umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 10.

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że wykonał (lub wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę

publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych o wartości co najmniej 250 000,00

zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym w przypadku usługi nadal

realizowanej należy wskazać wartość już zrealizowanej części (do wartości 250 000,00 zł.). Do wykazu

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  minimum 3 autobusy

niskowejściowe lub niskopodłogowe posiadające liczbę miejsc siedzących od 10 do 25 spełniające co

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f851885a-30a4-4706-ab31-215f...

2 z 3 14.08.2020, 15:07



najmniej normy spalin EURO 5,  minimum 3 autobusy międzymiastowe posiadające liczbę miejsc

siedzących od 30 do 60 spełniające co najmniej normy spalin EURO 5, Wykonawca musi wykazać

dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania

zamówienia, tj.: Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności zawodowej musi wykazać, że

będzie dysponował minimum 4 osobami, posiadającymi prawo jazdy kat. D oraz aktualne

zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz osób, ważne badania psychotechniczne oraz orzeczenie

lekarskie lekarza uprawnionego do badania kierowców

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że wykonał (lub wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co

najmniej 1 usługę publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych o wartości co

najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym w przypadku

usługi nadal realizowanej należy wskazać wartość już zrealizowanej części (do wartości 250 000,00

zł.). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że usługa została

wykonana należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 

minimum 3 autobusy posiadające liczbę miejsc siedzących od 10 do 25 spełniające co najmniej normy

spalin EURO 5,  minimum 3 autobusy międzymiastowe posiadające liczbę miejsc siedzących od 30

do 60 spełniające co najmniej normy spalin EURO 5, Wykonawca musi wykazać dysponowanie

(dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.:

Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności zawodowej musi wykazać, że będzie

dysponował minimum 4 osobami, posiadającymi prawo jazdy kat. D oraz aktualne zaświadczenie o

ukończeniu kursu na przewóz osób, ważne badania psychotechniczne oraz orzeczenie lekarskie lekarza

uprawnionego do badania kierowców

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-19, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: nie dotyczy Język lub języki, w jakich mogą być

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: nie dotyczy Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski
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