ZMIANA
DO  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
        na „Dowóz uczniów do placówek oświatowych
                                        Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010”
 
                 Znak sprawy: GZEAS i P 2/2009 z dnia 23.07.2009 r.


                   Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych / Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm. / Zamawiający zmienia treść
     SIWZ w następujących punktach :

     Pkt.9 ppkt.9.2 otrzymuje brzmienie:
             
               Wykaz dokumentów i oświadczeń , jakie należy załączyć do oferty to:
                     - aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
                       ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
                       do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione-
                       go nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
                      / w przypadku złożenia ofert na kilka części  zamówienia –1 egzemplarz /,
                    - aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
                       wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
                      drogowym /Dz.U.nr 125 , poz.1371 z późn. zmianami / - / w przypadku złoże-
                      nia ofert na kilka części  zamówienia –1 egzemplarz /,
                    - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
                      potwierdzającego odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem
                      podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
                      zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
                      wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych 
                      nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –
                      / w przypadku złożenia ofert na kilka części  zamówienia –1 egzemplarz /,
                   - oświadczenie ,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z postępowania na
                      podstawie art. 24  ust. 1 i 2 i spełnia wymogi art.22 ust.1 Upzp -/ w przypadku
                      złożenia ofert na kilka części  zamówienia –1 egzemplarz /,
                   - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu 
                      zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
                      niezbędnych do pełnienia powierzonych funkcji wraz z załączeniem do
                      niniejszego wykazu zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania
                      pojazdami przy przewozie osób - / Zamawiający dopuszcza możliwość 
                      zaoferowania w kilku częściach ofert tych samych kierowców. Wymaga
                      jednak aby kierowca był w stanie obsłużyć wskazane w ofertach na część
                      zamówienia trasy /,
                   -  wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum 2 usługi przewozu 
                      uczniów i przedstawią dokumenty / np. referencje / potwierdzające , że usługi
                      transportowe zostały wykonane należycie/ w przypadku złożenia ofert na 
                      kilka części  zamówienia –1 egzemplarz /,
                   -  wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia , którymi 
                      dysponuje lub będzie dysponował wykonawca / min. 2 autobusy/busy/,
                     (warunek dotyczy jednej części zamówienia /trasy) / Zamawiający dopuszcza 
                      możliwość zaoferowania w kilku częściach ofert te same autobusy/ busy. 
                      Wymaga jednak aby autobus/bus był w stanie obsłużyć wskazane 
                      w ofertach na część zamówienia trasy /.

                
      Pkt.15 ppkt.15.12 otrzymuje brzmienie:

      Oferta musi być złożona Zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z
      napisem:


OFERTA
ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
                i Przedszkoli w Ożarowie
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „ DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I  GMINY OŻARÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Nie otwierać do dnia 13 sierpnia 2009 r. do godz. 10.15

      


      Pkt.16 ppkt.16.1 otrzymuje brzmienie:


Oferty należy składać do dnia 13 sierpnia 2009 r. do godz. 10.00 w Gminnym 
           Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w OŻAROWIE 
Oś.Wzgórze 54, 27-530 Ożarów pokój nr 18 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty
           wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia / art. 84,ust.2
           Upzp/.
             

      
      Pkt.16ppkt.16.5 otrzymuje brzmienie :

            Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
            i Przedszkoli w OŻAROWIE Os. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów pokój nr 18 
            w dniu 13 sierpnia 2009 r. o godz. 10.15

      Pkt.18 ppkt.18.1 otrzymuje brzmienie :

      Zamawiający wyznaczył następujące kryteria:

W wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych, Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami: najniższa cena  brutto  za 1 kilometr – 100%
Przyjmuje się zasadę odniesienie  ceny najniższej do ceny pozostałych ofert (cena najniższa otrzymuje 100 pkt.). Każda inna oferta otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniższego wzoru:




 Proporcje matematyczne wg wzoru:

Cena oferty najtańszej
                                                                   ----------------------------------
                                                    * 100
Cena oferty badanej

max 100 punktów



Załącznik do SIWZ nr 1 – Formularz oferty otrzymuje brzmienie:




 
Załącznik 1- Formularz oferty

 
     …………………………………..
           / pieczęć Wykonawcy /


O F E R T A
 NA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR………
                         
Gminny
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Osiedle Wzgórze 54
27-530 Ożarów
woj. świętokrzyskie
                     
                 Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym na „ Dowóz uczniów
  do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 „ 
  oferujemy wykonanie pełnego zakresu usług przewozowych będących przedmiotem
  zamówienia:

  Trasa nr ……………………………………………………………………

  cena netto 1 kilometra:    ……………… zł
  podatek VAT:
            stawka …………………………. %
            kwota ………………………….. zł
  cena brutto  / z VAT/ 1 kilometra :    ……………… zł 


  tj. / słownie: ………………………………………………………………………………..
                      ………………………………………………………………………………..
  

      Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wzorem umowy sporządzonymi 
      przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie       
      do przetargu nieograniczonego na „Dowóz  uczniów  do placówek oświatowych 
      Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 „ i nie wnosimy do zawartych 
      w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy
      się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 3.




 …………………………………                                   ……………………………………..
   / data sporządzenia oferty /                                                    / podpis Wykonawcy /






 Załącznik  do SIWZ nr 4 – materiały informacyjne w  częściach 7 i 21 otrzymuje
 brzmienie :

Część 7   linia: Słupia Nadbrzeżna-Nowe-Janów-Lasocin-Ożarów.
                         Dowóz uczniów dotyczy Publicznego Zespołu Szkoły  i Przedszkola  
                         w Lasocinie i ZSO w Ożarowie. Trasa wynosi łącznie ok.18 km, należy
                         dowieźć 35 uczniów. / Istnieje możliwość realizacji kursu: Ożarów-
                         Słupia Nadbrzeżna-Nowe-Janów-Lasocin-Ożarów /.


Część 21 linia: Janowice-Grochocice –Bożęcin – Janowice- Przybysławice-Wlonice
                          Odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach. Trasa wynosi łącznie
                          ok. 14 km, należy odwieźć 8 uczniów









Ożarów,dnia 04.08.2009 r.                                                            Kierownik
                                                                                                 Gminnego Zespołu 
                                                                                      Ekonomiczno-Administracyjnego 
                                                                                        Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

                                                                                        STOLARCZYK MIROSŁAWA


