
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bartniczka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118425

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Brodnicka 8

1.4.2.) Miejscowość: Bartniczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-321

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 564936810

1.4.8.) Numer faksu: 564936832

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugbartniczka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bartniczka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196721/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-07 09:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00184318/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2022/BZP 00000744/04/P

Po zmianie: 
2022/BZP 00000744/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zmiana dotyczy załącznika nr 11- Projekt umowy. W paragrafie 9 ust. 2 "Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w
zakresie:" - wykreśla się punkt 5) " waloryzacji ceny za 1 km w roku szkolnym 2022/2023 w oparciu o ewentualny wzrost
średniej ceny jednostki paliwa w gminie określony w trybie art. 39 a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Waloryzacja może być
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dokonana ze skutkiem od dnia 1 września 2021r. Waloryzacji można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek
Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony stosowny aneks do niniejszej umowy. Z wnioskiem o
waloryzację Wykonawca może wystąpić jeśli średnia cena jednostki paliwa wzrosła o co najmniej 5%."

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek będzie spełniony jeżeli
wykonawca przedstawi:1. aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego obowiązujące w całym
okresie trwania zamówienia;2. zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych;2)sytuacji ekonomicznej
lub finansowej:Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu
warunku udziału w postępowaniu;3) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli:1. wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie dzieci szkolnych w okresie minimum
jednego roku szkolnego o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł brutto, wraz z podaniem informacji o tych usługach
wymienionych w załączniku nr 4 (przez usługę rozumie się wykonywanie zadania na podstawie jednej umowy). Wykonawca
nie może sumować wartości kilku zadań o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównawczej;2.
przedstawi załącznik nr 5 oraz udokumentuje poprzez przedstawienie kserokopii dowodów rejestracyjnych autobusów do
wykonania zamówienia, że w chwili realizacji zamówienia będzie dysponował 3 sprawnymi autobusami, które posiadają nie
mniej niż 50 miejsc siedzących oraz miejsca stojące w ilości nie mniejszej niż 5 każdy,3. udowodni, że w chwili realizacji
zamówienia będzie dysponował minimum 2 osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania autobusami, z podaniem
informacji wymienionych w załączniku nr 6;3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do
warunków, które zostały opisane w ust. 2 .

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek będzie spełniony jeżeli
wykonawca przedstawi:1. aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego obowiązujące w całym
okresie trwania zamówienia;2. zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych;2)sytuacji ekonomicznej
lub finansowej:Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu
warunku udziału w postępowaniu;3) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli:1. wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie dzieci szkolnych w okresie minimum
jednego roku szkolnego o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł brutto, wraz z podaniem informacji o tych usługach
wymienionych w załączniku nr 4 (przez usługę rozumie się wykonywanie zadania na podstawie jednej umowy). Wykonawca
nie może sumować wartości kilku zadań o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównawczej;2.
przedstawi załącznik nr 5 oraz udokumentuje poprzez przedstawienie kserokopii dowodów rejestracyjnych autobusów do
wykonania zamówienia, że w chwili realizacji zamówienia będzie dysponował 3 sprawnymi autobusami, które posiadają nie
mniej niż 50 miejsc siedzących oraz miejsca stojące w ilości nie mniejszej niż 5 każdy. Zamawiający nie dopuszcza
zastosowania autobusów starszych niż wyprodukowane w 2007r. ,3. udowodni, że w chwili realizacji zamówienia będzie
dysponował minimum 2 osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania autobusami, z podaniem informacji
wymienionych w załączniku nr 6;3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do
warunków, które zostały opisane w ust. 2 .

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
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2022-06-14 10:00

Po zmianie: 
2022-06-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-06-14 10:15

Po zmianie: 
2022-06-17 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-07-13

Po zmianie: 
2022-07-18
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