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Ogłoszenie nr 540139312-N-2020 z dnia 29-07-2020 r.

Lipiany:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566215-N-2020
Data: 24/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,
tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lipiany.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: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: b) zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co
najmniej 2 usługi polegające na transporcie osób niepełnosprawnych każda na kwotę min. 80 000,00 PLN brutto każda. W przypadku usług
wykonywanych i nie zakończonych należy podać kwotę usług wykonanych. Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania
warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia. Ponad to warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
taborem autobusowym w ilości : • dla cz.1-2 i 4 - minimum 1 pojazdem z liczbą co najmniej 10 miejsc, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna,
posiadającym aktualne badania techniczne oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych , nie starszym niż 14 lat oraz wyposażonym w klimatyzację; • dla cz. 3 - minimum 1 pojazdem z liczbą co najmniej 10
miejsc, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna, w tym z 2 dostosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich wyposażonych w pasy
bezpieczeństwa umożliwiające mocowanie wózka inwalidzkiego oraz zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim oraz wyposażone w
atestowaną windę załadowczą lub najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową, umożliwiającą wprowadzenie wózka do pojazdu,
posiadającymi aktualne badania techniczne oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych, nie starszym niż 14 lat oraz wyposażonym w klimatyzację; c) zdolności technicznej w zakresie potencjału kadrowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia w ilości: • dla wszystkich części zamówienia – co najmniej 1 kierowcą posiadającym prawo jazdy kat. B, co najmniej 3
lata doświadczenia w usługach przewozowych oraz spełniającymi wymagania określone w art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 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: Tak Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: b) zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał/wykonuje należycie co najmniej 2 usługi polegające na transporcie osób niepełnosprawnych każda na kwotę min. 80 000,00 PLN
brutto każda. W przypadku usług wykonywanych i nie zakończonych należy podać kwotę usług wykonanych. Wartość ta będzie brana pod
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uwagę przy analizie spełniania warunku - dotyczy wszystkich części zamówienia. Ponad to warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że dysponuje taborem autobusowym w ilości : • dla cz.1-2 i 4 - minimum 1 pojazdem z liczbą co najmniej 10 miejsc, nie
licząc miejsca kierowcy i opiekuna, posiadającym aktualne badania techniczne oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych , nie starszym niż 14 lat oraz wyposażonym w klimatyzację; • dla cz. 3 - minimum 1
pojazdem z liczbą co najmniej 10 miejsc, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna, w tym z 2 dostosowanymi do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich wyposażonych w pasy bezpieczeństwa umożliwiające mocowanie wózka inwalidzkiego oraz zabezpieczające osobę na wózku
inwalidzkim oraz wyposażone w atestowaną windę załadowczą lub najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową, umożliwiającą
wprowadzenie wózka do pojazdu, posiadającymi aktualne badania techniczne oraz adnotacje w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, nie starszym niż 14 lat oraz wyposażonym w klimatyzację; c) zdolności technicznej w
zakresie potencjału kadrowego. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie
dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ilości: • dla wszystkich części zamówienia – co najmniej 1 kierowcą
posiadającym prawo jazdy kat. D, co najmniej 3 lata doświadczenia w usługach przewozowych oraz spełniającymi wymagania określone w
art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 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: Tak Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-03, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-07, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Drukuj
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