
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na tere-nie gminy Przyrów w roku 2023 na podstawie

zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą autobusu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przyrów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398155

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Częstochowska 7

1.4.2.) Miejscowość: Przyrów

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-248

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34/3554120

1.4.8.) Numer faksu: 343554120 wew22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przyrow@przyrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przyrow.akcessnet.net

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 00526829

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00514120

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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: 
brak

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: 
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy:
3.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: 
- Zamawiający wymaga obowiązujących przez cały okres realizacji zamówienia, tzn. licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób wydanej zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2140 ze zm.).
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3.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Minimalna kwota ubezpieczenia – 100.000,00 zł.
3.3 Zdolność techniczna lub zawodowa
- Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
udokumentowanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie przewozu osób,
wykonywanej na podstawie umowy trwającej co najmniej 3 miesiące (nie dotyczy jednorazowych przejazdów).
UWAGA: Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Do wykazu Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie.
- Dysponowanie, co najmniej 4 pojazdami odpowiednimi do realizacji zadania, tj. w pełni sprawnymi (posiadającymi ważne
badania diagnostyczne), zapewniającymi bezpieczeństwo i komfort pasażerów przy czym liczba miejsc w pojazdach musi
wynosić minimum 70 miejsc siedzących (plus kierowca). Wszystkie pojazdy winny być oznakowane oraz muszą być
zapewnione w nich odpowiednie warunki bhp i higieniczne. Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia nie mogą być
starsze 2009 rok.

Po zmianie: 
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy:
3.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: 
- Zamawiający wymaga obowiązujących przez cały okres realizacji zamówienia, tzn. licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób wydanej zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2140 ze zm.).
3.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Minimalna kwota ubezpieczenia – 100.000,00 zł.
3.3 Zdolność techniczna lub zawodowa
- Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
udokumentowanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie przewozu osób,
wykonywanej na podstawie umowy trwającej co najmniej 3 miesiące (nie dotyczy jednorazowych przejazdów).
UWAGA: Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Do wykazu Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie.
- Dysponowanie co najmniej 3 pojazdami odpowiednimi do realizacji zadania, tj. w pełni sprawnymi (posiadającymi ważne
badania diagnostyczne), zapewniającymi bezpieczeństwo i komfort pasażerów przy czym liczba miejsc w dwóch pojazdach
musi wynosić minimum 50 miejsc siedzących (plus kierowca), a w trzecim minimum 60 miejsc siedzących (plus kierowca).
Wszystkie pojazdy winny być oznakowane oraz muszą być zapewnione w nich odpowiednie warunki bhp i higieniczne.
Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia nie mogą być starsze 2009 rok.

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: 
2023-01-02 08:00

Po zmianie: 
2023-01-04 08:00

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

Przed zmianą: 
2023-01-02 08:30

Po zmianie: 
2023-01-04 08:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

brak
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