Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny 
Szkół i Przedszkoli w Ożarowie					Ożarów dnia 24.06.2010

Znak: GZEAS i P 1/2010



Dot. Przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci w roku szkolnym 2010/2011


Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:
	8.1 ppkt 3 jest

	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie należy złożyć
- Wykaz narzędzi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich dysponowania tj: posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, wyrażający się wyrażający się w ilości nie mniejszej niż :  w przypadku przystąpienia  do wykonania  od 1-10 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 1 autobus rezerwowy , w przypadku przystąpienia do wykonania 11-25 części zamówienia - ilość autobusów  zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 2 autobusy rezerwowe , powyżej  25 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 3 autobusy rezerwowe spełniające przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci o ilości miejsc nie mniej  niż w części:
 -   2,6,11,12,14,24,26,27,30,33 – 57 miejsc siedzących plus stojące,
natomiast w częściach:
- 3,7,8,9,1015,16,17,18,21,22,25,31,32,34,35,36 – 54 miejsc siedzących plus stojące,
a w częściach :
 - 1,5,19,20,23,29 – 39 miejsc siedzących plus stojące,
 -  4,28  - 20 miejsc siedzących,
 - 13,37 – 8 miejsc siedzących.

Powinno być:

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie należy złożyć
- Wykaz narzędzi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich dysponowania tj: posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, wyrażający się wyrażający się w ilości nie mniejszej niż :  w przypadku przystąpienia  do wykonania  od 1-10 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 1 autobus rezerwowy , w przypadku przystąpienia do wykonania 11-25 części zamówienia - ilość autobusów  zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 2 autobusy rezerwowe , powyżej  25 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 3 autobusy rezerwowe spełniające przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci o ilości miejsc nie mniej  niż w części:
- 6,33- 55 miejsc siedzących plus minimum 10 stojących
- 2, 11, 12, 14, 24, 26, 27, 30, 32, 35- 54 miejsca siedzące plus 10 stojących
-3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 31, 34, 36 – 54 miejsca siedzące
-1, 5, 19, 20, 23, 29, - 39 miejsca siedzące plus 5 stojących
-4, 28,- 21 miejsc siedzących
-13, 37- 8 miejsc siedzących
	9.2 ppk 6 jest:


wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca / min. 2 autobusy/busy/- warunek dotyczy jednej  części zamówienia/trasy .W przypadku przystąpienia  do wykonania 5 części zamówienia -  min.5 plus 1 autobus , w przypadku przystąpienia do wykonania  7-15 części zamówienia - min. 7-15 plus 2 autobusy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w kilku częściach ofert tych samych autobusów/ busów. Wymaga jednak aby autobus/bus był w stanie obsłużyć wskazane w ofertach na część zamówienia trasy/. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany konkretnego pojazdu na inny pojazd o takich samych parametrach spełniających warunki zamówienia. Taka zmiana wymaga zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę
powinno być:
wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca: W przypadku przystąpienia  do wykonania 1-10 części - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 1 autobus rezerwowy , w przypadku przystąpienia do wykonania 11-25 części zamówienia - ilość autobusów  zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 2 autobusy rezerwowe , powyżej  25 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 3 autobusy rezerwowe spełniające przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci.
Wymaga jednak aby autobus/bus był w stanie obsłużyć wskazane w ofertach na część zamówienia trasy/. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany konkretnego pojazdu na inny pojazd o takich samych parametrach spełniających warunki zamówienia. Taka zmiana wymaga zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę
	W pkt 9.2 ppkt 1 jest:

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 (załącznik nr 1 do formularza oferty)
powinno być:

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 (załącznik nr 1 do formularza oferty) / w przypadku złożenia ofert na kilka części zamówienia -1 egzemplarz /,

	W pkt 9.2 ppkt 2 jest

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do formularza oferty)

powinno być:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do formularza oferty) / w przypadku złożenia ofert na kilka części zamówienia -1 egzemplarz /,

	W pkt 9.2 ppkt 7 jest

oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 6 do formularza oferty)

powinno być:

oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 6 do formularza oferty) / w przypadku złożenia ofert na kilka części zamówienia -1 egzemplarz /,

	W pkt 9.2 ppkt 8 jest

Wykaz podwykonawców (załącznik nr 7 do formularza oferty)

powinno być:

wykaz podwykonawców (załącznik nr 7 do formularza oferty) / w przypadku złożenia 
ofert na kilka części zamówienia -1 egzemplarz /,




Zmianie ulegają załączniki nr 4,5,6 do oferty. 
Otrzymują następujące brzmienie:


Załącznik  nr 4 do oferty                                    				
WYKAZ OSÓB  
Data:  .................................................
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………
Nazwa zadania:………………………………………………………………………..
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia




(miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)






Załącznik nr 5 do oferty
WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
NARZĘDZI I URZĄDZEŃ 
Data:  ...........................................................
Nazwa wykonawcy: ...............................................................................................................
Nazwa zadania...........................................................................................................
wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami





(miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)

Załącznik  nr 6 do oferty  


WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT
Data:  .................................................
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………
Nazwa zadania:………………………………………………………………………..
Lp.
Nazwa usługi 
Wartość umowy
Termin
realizacji
Nazwa i adres Zleceniodawcy



















 (miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)





							Kierownik Mirosława Stolarczyk









