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Data: 20/07/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Piekoszów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101059900000, ul. ul. Częstochowska  , 26065   Piekoszów, 
woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 061 008, e-mail przetargi@piekoszow.pl, faks 413 062 193.  
Adres strony internetowej (url): www.piekoszow.pl  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne:  
www.piekoszow.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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) potwierdzenie wykonanych 
usług Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz usług wykonanych, 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. Dla Zadania nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum 
sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające 
czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dla Zadania nr 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów 

do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy 
załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dla Zadania nr 3 Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę 
polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 12 
000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób 
należyty. UWAGA! W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może wykazać się jedną usługą na 
zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej usługi odpowiada sumarycznej wartości opisanego 
warunku dla zadania 1, 2 i 3 sumaryczna wartość wykonanej usługi to minimum 152 000,00 zł 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: Dla Zadania nr 1: jednego kierowcę 
posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Dla Zadania nr 2: 
jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. 
Dla Zadania nr 3: jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami 
umożliwiające realizację usługi. W wykazie należy podać: - Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię 
posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego 
samego kierowcy do więcej niż jednego zadania. 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 
Zadania nr 1: pojazdy przystosowane do przewozu osób nie starsze niż 10 lat, o łącznej ilości miejsc siedzących 
minimum 280. Dla Zadania nr 2: pojazdy przystosowane do przewozu osób nie starsze niż 10 lat, o łącznej ilości 
miejsc siedzących minimum 255. Dla Zadania nr 3: : pojazdy przystosowane do przewozu osób nie starsze niż 10 
lat, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 80. W wykazie należy podać: - Markę samochodu, typ, nr 
rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego. UWAGA! Zamawiający nie 
dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednego zadania. 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: a) potwierdzenie 
wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz usług wykonanych, 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. Dla Zadania nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do 
szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy 
załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dla Zadania nr 2 Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę 
polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 75 
000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób 
należyty. Dla Zadania nr 3 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie 
wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o 

wartości nie mniejszej niż 12 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te 
zostały wykonane w sposób należyty. UWAGA! W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może 
wykazać się jedną usługą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej usługi odpowiada 
sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadania 1, 2 i 3 sumaryczna wartość wykonanej usługi to minimum 
152 000,00 zł 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: Dla 
Zadania nr 1: jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające 
realizację usługi. Dla Zadania nr 2: jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania 
pojazdami umożliwiające realizację usługi. Dla Zadania nr 3: jednego kierowcę posiadającego wymagane 
kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. W wykazie należy podać: - Imiona i 
nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami. UWAGA! 
Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednego zadania. 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 Zadania nr 1: pojazdy przeznaczone do przewozu osób w komunikacji 
zbiorowej (autobusy) wyprodukowane po 1.01.2002 r., o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 280. Dla 
Zadania nr 2: pojazdy przeznaczone do przewozu osób w komunikacji zbiorowej (autobusy) wyprodukowane po 
1.01.2002 r., o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 255. Dla Zadania nr 3: pojazdy przeznaczone do 
przewozu osób w komunikacji zbiorowej (autobusy) wyprodukowane po 1.01.2002 r., o łącznej ilości miejsc 
siedzących minimum 80. Do potwierdzenia 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 telefonicznie lub faksem (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 uznaniem, 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. 
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednego zadania. 
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: 
2017-08-01, 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: 2017-08-02, 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  

 


