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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2)
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wymaganym pojazdem, zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zm.). 3)
Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o
wartości nie mniejszej niż 100000,00 zł (polisa oraz dowód opłacenia polisy) 4) Wykaz
wykonanych usług - załącznik Nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ; 5) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez
Wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ. - co
najmniej 3 osoby posiadające aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów autobusowych. 6)
Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 8
do SIWZ. - minimum 2 pojazdy przystosowane do przewozu osób w liczbie miejsc siedzących nie
mniejszej niż 42. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zastąpić jeden autobus o liczbie miejsc
siedzących nie mniejszej niż 42 na mniejszy autobus o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż
22 należy wykazać fakt dysponowania tym pojazdem. 7) Wykaz części zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zamówienia – jeśli dotyczy załącznik nr 9 do SIWZ. 1. Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia dokumenty z rozdz.VII pkt 4 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa
także dokumenty wymienione w rozdz. VII pkt 4 ppkt 1w odniesieniu do tych podmiotów, c) jeżeli

Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania, d) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania, e) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie określone w załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące
Podwykonawców.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2)
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wymaganym pojazdem, zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zm.). 3)
Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o
wartości nie mniejszej niż 100000,00 zł (polisa oraz dowód opłacenia polisy) 4) Wykaz
wykonanych usług - załącznik Nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ; 5) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez
Wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ. - co
najmniej 2 osoby posiadające aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów autobusowych. 6)
Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 8
do SIWZ. - minimum 2 pojazdy przystosowane do przewozu osób w liczbie miejsc siedzących nie
mniejszej niż 42. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zastąpić jeden autobus o liczbie miejsc
siedzących nie mniejszej niż 42 na mniejszy autobus o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż
22 należy wykazać fakt dysponowania tym pojazdem. 7) Wykaz części zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zamówienia – jeśli dotyczy załącznik nr 9 do SIWZ. 1. Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia dokumenty z rozdz.VII pkt 4 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa
także dokumenty wymienione w rozdz. VII pkt 4 ppkt 1w odniesieniu do tych podmiotów, c) jeżeli
Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania, d) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania, e) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie określone w załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące
Podwykonawców.

