Ogłoszenie nr 500005998-N-2017 z dnia 31-07-2017 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559932-N-2017
Data: 28/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Krajowy numer identyfikacyjny 29281890300000, ul. ul. Łanowa 68, 25147 Kielce, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 362 19 74, e-mail pdorota1@wp.pl, faks 0-41 368 75 08.
Adres strony internetowej (url): www.zso11.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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielach w roku szkolnym
2017/2018 na następujących trasach: Trasa 1 – długość ok. 20 km Przystanek autobusowy; Sitkówka (naprzeciwko tunelu PKP) – SP 23
– powrót, ilość dzieci:52, Szczegółowa trasa autobusu dowożącego dzieci (wraz z przystankami): 1. Przystanek autobusowy– Sitkówka
PKP (naprzeciwko tunelu PKP) 2. Przystanek autobusowy – Słowik ul. Chorzowska (naprzeciwko stacji Aron) 3. Posłowice - pętla
autobusowa 4. Posłowice – przystanek autobusowy Szkoła 5. Posłowice - ulica Na stole (do końca ulicy - do skrzyżowania) 6. Posłowice
– przystanek autobusowy Leśniówka II 7. Posłowice – przystanek autobusowy Leśniówka I 8. Szkoły Podstawowej nr 23 (ul. Łanowa)
Trasa 2 – długość ok 8 km Kielce, ul. Ściegiennego 270 (budynek mieszkań socjalnych)– SP nr 23 – powrót, ilość dzieci:14, Szczegółowa
trasa autobusu dowożącego dzieci (wraz z przystankami): 1. Kielce, ul. Ściegiennego 270 (budynek mieszkań socjalnych) 2. Szkoły
Podstawowej nr 23 (ul. Łanowa) Dowożenie: 1 kurs Trasa 1: godz. 7.10 – ok. 10 km. Dowożenie: 1 kurs Trasa 2: godz. 7.45 - ok. 4 km.
Odwożenie: 1 kurs Trasa 2 godz. 14.30 – ok 4 km. Odwożenie: 1 kurs Trasa 1 godz. 14.50 – ok 10 km. Łączna długość tras – ok. 28 km.
Uwaga; Nie należy usługi przewozu klasyfikować jako przejazdy regularne, usługa jest realizowana wyłącznie na rzecz Zamawiającego
Uwaga; Zakres przedmiotu zamówienia może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowego planu zajęć lekcyjnych. Uwagi związane z
realizacją usługi: • Dowóz i odwóz odbywać się będzie w roku szkolnym od 05.09.2017 r. do 29.06.2018 r. Okres świadczenia usługi
może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych. • W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. • Wykonawca zobowiązuje się do
podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 1 h • Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w
autobusach miejsca siedzące. • Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa
(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. • Usługa objęta
przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. • Rozliczenia dokonywane będą za
faktyczną ilość przejechanych kilometrów zgodnie z prowadzoną ewidencją. Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdu
wykonawcy do początkowego miejsca i odjazdu z ostatniego wyznaczonego punktu, kończącego trasę.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach w roku szkolnym
2017/2018 na następujących trasach: Trasa 1 – długość ok. 20 km Przystanek autobusowy; Sitkówka (naprzeciwko tunelu PKP) – SP 23
– powrót, ilość dzieci:52, Szczegółowa trasa autobusu dowożącego dzieci (wraz z przystankami): 1. Przystanek autobusowy– Sitkówka
PKP (naprzeciwko tunelu PKP) 2. Przystanek autobusowy – Słowik ul. Chorzowska (naprzeciwko stacji Aron) 3. Posłowice - pętla
autobusowa 4. Posłowice – przystanek autobusowy Szkoła 5. Posłowice - ulica Na stole (do końca ulicy - do skrzyżowania) 6. Posłowice
– przystanek autobusowy Leśniówka II 7. Posłowice – przystanek autobusowy Leśniówka I 8. Szkoły Podstawowej nr 23 (ul. Łanowa)
Trasa 2 – długość ok 8 km Kielce, ul. Ściegiennego 270 (budynek mieszkań socjalnych)– SP nr 23 – powrót, ilość dzieci:14, Szczegółowa
trasa autobusu dowożącego dzieci (wraz z przystankami): 1. Kielce, ul. Ściegiennego 270 (budynek mieszkań socjalnych) 2. Szkoły
Podstawowej nr 23 (ul. Łanowa) Dowożenie: 1 kurs Trasa 1: godz. 7.10 – ok. 10 km. Dowożenie: 1 kurs Trasa 2: godz. 7.45 - ok. 4 km.
Odwożenie: 1 kurs Trasa 2 godz. 14.30 – ok 4 km. Odwożenie: 1 kurs Trasa 1 godz. 14.50 – ok 10 km. Łączna długość tras – ok. 28 km.
Uwaga; Nie należy usługi przewozu klasyfikować jako przejazdy regularne, usługa jest realizowana wyłącznie na rzecz Zamawiającego
Uwaga; Zakres przedmiotu zamówienia może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowego planu zajęć lekcyjnych. Uwagi związane z
realizacją usługi: • Dowóz i odwóz odbywać się będzie w roku szkolnym od 05.09.2017 r. do 29.06.2018 r. Okres świadczenia usługi
może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych. • W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. • Wykonawca zobowiązuje się do
podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 1 h • Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w
autobusach miejsca siedzące. • Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa
(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. • Usługa objęta
przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. • Rozliczenia dokonywane będą za każdy
dzień, w którym był wykonywany przewóz; zaoferowana stawkę przemnożona zostanie przez ilość dni, w których była wykonywana
usługa w danym miesiącu. • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki uczniom podczas dowozów. Przedmiot zamówienia nie
obejmuje kosztów dojazdu wykonawcy do początkowego miejsca i odjazdu z ostatniego wyznaczonego punktu, kończącego trasę
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) wykonanych usług
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie
wykonał, co najmniej dwie usługi polegające na dowozie dzieci do szkół z udziałem opiekuna dzieci (nie może to być kierowca
autobusu), każda z usług ma potwierdzić; przewóz co najmniej 20 uczniów dziennie, czas trwania usługi związanej z dowozem dzieci
minimum dziewięć miesięcy, długości trasy wynosiła nie mniej niż 20 km dziennie i wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto. Do
wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie
niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: • co najmniej - dwoma kierowcami każdy z nich posiada
wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizację usługi (prawo jazdy kategorii „D”) oraz minimum 8
miesięczne udokumentowane doświadczenie w zawodzie jako kierowca autobusu z kategorią „D” w okresie ostatnich 60 miesięcy. Do
wymaganego doświadczenia będą zaliczane jedynie pełne miesiące wykonywania zawodu w okresie ostatnich 60 miesięcy liczonych od
30.07.2017 r. W wykazie należy podać: • imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania
pojazdami oraz pełną informację o wymaganym doświadczeniu, wskazując szczegółowo okresy zatrudnienia oraz przypisując tym
okresom zleceniodawcę c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie
wykazu zawierającego nie mniej niż: dla części pierwszej 3 autobusy (w tym jeden jako pojazd zastępczy) - wymagane autobusy (w tym
zastępcze), muszą być wyprodukowane po 1.01.2002 r. i spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 2003 Nr 32 poz.
262 & 22, dotyczących autobusów szkolnych oraz dodatkowo:  wymagana minimalna liczba miejsc siedzących – (bez autobusu
zastępczego) wynosi: 52 . Na potwierdzenie opisanego warunku należy przedstawić; wykaz wszystkich oferowanych pojazdów z
informacjami; marka pojazdu, rok produkcji pojazdu, nr rejestracyjny i ilości miejsc siedzących, data wpisu w dowodzie rejestracyjnym
potwierdzającym ważność badania technicznego pojazdu z widocznym wpisem AUTOBUS SZKOLNY. 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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a)
wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w
tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie dzieci do szkół z udziałem opiekuna dzieci (nie może to być
kierowca autobusu), wykazana usługa ma potwierdzić; przewóz co najmniej 20 uczniów dziennie, czas trwania usługi związanej z
dowozem dzieci minimum dziewięć miesięcy, długości trasy wynosiła nie mniej niż 20 km dziennie i wartości nie mniejszej niż 40 000,00
PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty b) wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi
spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: co najmniej - jednym kierowcą posiadającym
wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizację usługi (prawo jazdy kategorii „D”) oraz minimum 8
miesięczne udokumentowane doświadczenie w zawodzie jako kierowca autobusu z kategorią „D” w okresie ostatnich 60 miesięcy. Do
wymaganego doświadczenia będą zaliczane jedynie pełne miesiące wykonywania zawodu w okresie ostatnich 60 miesięcy liczonych od
30.07.2017 r. W wykazie należy podać: imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania
pojazdami oraz pełną informację o wymaganym doświadczeniu, wskazując szczegółowo okresy zatrudnienia oraz przypisując tym
okresom zleceniodawcę c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie
wykazu zawierającego nie mniej niż: 2 autobusy (w tym jeden jako pojazd zastępczy) - wymagane autobusy (w tym zastępcze), muszą
być wyprodukowane po 1.01.2002 r. i spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 2003 Nr 32 poz. 262 & 22,
dotyczących autobusów szkolnych oraz dodatkowo:  wymagana minimalna liczba miejsc siedzących – (bez autobusu zastępczego)
wynosi: 52 . Na potwierdzenie opisanego warunku należy przedstawić; wykaz wszystkich oferowanych pojazdów z informacjami; marka
pojazdu, rok produkcji pojazdu, nr rejestracyjny i ilości miejsc siedzących, data wpisu w dowodzie rejestracyjnym potwierdzającym
ważność badania technicznego pojazdu. Uwaga; Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji i rzetelności przedstawionej
informacji jeżeli poweźmie taką wątpliwość. Weryfikacja taka będzie polegała na wezwaniu wykonawcy telefonicznym lub faksowym
(numery należy określić w formularzu ofertowym) do okazania pojazdów i dowodów rejestracyjnych w terminie nie dłuższym niż jeden
dzień od daty wezwania. Uchylanie się od tego obowiązku będzie uznane że pojazd nie spełnia wymogów a wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy. W sytuacjach wyjątkowych gdy wykonawca udowodni, że pojazd
jest w trasie, Zamawiający podejmie decyzje o wyznaczeniu innego terminu lub komisja uda się na miejsce wykonywania usługi
autobusu. Ponadto przypominam, że stosownie do zapisów art. 22d ust. 2 ustawy wskazane do świadczenia usługi autobusy , kierowcy,
nie mogą być zaangażowane do innych usług które są lub będą realizowane w tym samym okresie. 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: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-07, godzina:
09:00, 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: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-08,
godzina: 11:00, 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

