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sloszenie nr 5 69 687 -N-20 1 9 z dma 2019 -07 -05 r.

Gmina Choszczno - Biuro Obslugi Szk6l Samorz4dowych w Choszcznie:.Transport uczni6w
zamieszkalych na terenie gminy Choszczno do szkoly w roku szkolnym 2019/2020

oGr,oszENIE o ZAM6WIENIU - Ustugi
Zamiesz cza n i e o gl o s z enia z Z amre szczanie
O

obo

wi 4zko we

gloszenie dotvczy : ZamSw renia publiczne go

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,

kt6rych dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4
realizowaty zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Niel

Nalezy podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b naleaqcych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniej szy niz 30yo, os6b zatrudnionych
przezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przep rowadza centralny zamawiaj4cy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj 4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
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Po

stgpowanie j est przeprowa dzane wsp6lnie przez zam awiaj Acych

Nie

Jeheli tak, naIe|y

wymienii zamawiajqcych, ktorzy wsp6lnie przeprowadzajy postgpowanie oraz

poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt6w wrazz

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych par[stw

czlonkowskich Unii Europej skiej

'

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw
czlonkowskich Unii iuropejskiej

-

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieir

publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.

1)

NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno - Biuro Obslugi Szk6l Samorz4dowych w

Choszcznie, krajowy numer identyfrkacyjny 21036538300000, ul. ul. WolnoSci 24 ,73-200
Choszczno ,

woj. zachodniopomorskie, paristwo Polska, tel. +48 95 765 93 85, e-mail

smazurkiewicz@boss,choszczno.pl, faks +48 95 765 93 85.
Adres strony internetowej (URL) : www.bip. choszczno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym molnauzyskal dostgp do narzgdziiurzqdzehlub
format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Administracj

a samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieli ctotyczy)z
PodziaL obowi4zk6w migdzy zamawrajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzanta

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzamapostgpowania z
zamawraiqcymLZ innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

(kt6ry zzamawiaj4cych

jest odpowredzialny zaprzeprowadzeme postgpowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawtajqcy,

c4

zam6wienie bgdzie

udzielane pruez kazdego z zamawraj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone

w imieniu I na r zeaz
I.4)
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Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na
uzyskad pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych

warunk6w zam6wienia
Tak

wwwbip.choszczno.pl

Dostgp do dokumentflw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moLna
uzyskad pod adresem

Nie

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie
Inny spos6b:.

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
Oferlg nale?y zloZy1, w formie pisemnej.
Adres:

Urzqd Miejski w Choszcznie ul. WolnoSci 24 73-200 Choszczno

Komunikacja elektroniczna wyinaga korzystani aznarzgdziiurz4dzeri lub format6w
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plik6q kt6re nie s4 og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredm ibezplatny dostgp do tych narzgdzi molna uzyskai pod
adresem: (URL)

SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzezzamawiaj4cego: Transport uczniow zamieszkalych

na

terenie gminy Choszczno do szkoly w roku szkolnym 201912020

Numer referencyjny: BOSS.27 1r1r20l9
Przed, wszczgciem postgpowania o udzielenie zamriwienia

przeprowadzono dialog

techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi
II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czgsciowych
Zam6wienie podzielone jest na czgsci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w
odniesiehiu do:

Zamawiaiqcy z.astrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup
czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moite zosta( udzielone zamriwienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub
rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari

) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub robofy
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budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug regularnego przewozu os6b
polegaj4cego na codziennym dowozie uczni6w na zajgcia lekcyjne Srodkami komunikacji

publicznej w dni nauki szkolnej do szk6l podstawowych oraz przedszkoli na terenie miasta i

gminy Choszczno wrazzpowrotem do miejsca zamieszkaniauczniow w roku szkolnym
201912020, zwylqczeniem dni wolnych od, zajg(, szkolnych. Usluga transportu dotyczy uczni6w
z miejscowoSci: Stawin,

Koplin, Smolef, Bonin, PakoSi, Stradzewo, Sulino, Witoszyn, Sulowo,

Piasecznik, Radaczewo, Czernice, Rzecko, Rzeczki,
Choszczno.

tr

Kolki, Krzowiec, Wardyri, Radufl,

qcznahczba uczni6w objgtych dowozeniem do szkoly lub przedszkola i z

powrotem wynosi 279 osob i jest aktualna na dziehwszczgciapostgpowania o udzielenie
2am6wienia publiczne go. Liczba uczni6w jest wielkoSci4 prognozowan4 i moze ulec zmranie w
trakcie reahzacjr umowy, w zalelnoici od iloSci uczni6w objgtych transpofiem do szkol
poloZonych na terenie,gminy Choszczno .Liczbauczni6w w trakcie wykonywania umowy moke
siE

zmniejszy(,Iub zwigkszyt o ok. 10%. Wykonawcazobowi4zany jest wziqc tg mozliwoSi pod

uwagQ ptzy przygotowywaniu oferty. Zmmejszenie lub zwigkszeni e hczby uczni6w

w

powyzszym zakresie nie stanowi zmiany umowy. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia
zawarty jest w pkt 3 SIWZ,

II.5) Gl6wny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto66 zam6wienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici
zamowtenra):

WartoSi bez VAI:
Waluta:

(w przypadku um6w ramowych

lub dynamicznego systemu zakup|w

- szacunkowa calkowita

maksymalna wartoSt w calym olcresie obowiqzynuania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakup6w)

ll,7) Czy przewiduje

sig udzielenie zam6wier[, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

5zl5

05.07.2019,08:56

hltps:llbzp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id..

c

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu orazwarunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w aft. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. I34ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lub dniach:
lub

data rozpo czgcia: 2019-09-02 lub zakofrczeniaz 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zam6wienie bgdzie realizowane od 02.09.2019 r. do korica roku
szkolnego 201912020.

SBKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZI{YM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ilI. 1) WARUNKT UDZLA\,U W POST4POWANIU
m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci
zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w
OkreSlenie warunk6w: Wykonawca musi posiada6 aktualne zezwolenie na wykonywanie

zawoduprzewo2nrka drogowego wydane zgodnie zptzepsami ustawy o transporcie

drogowym iRozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr I07112009 z dma21
pa2dzieritka2009 r. ustanawiaj1cymwsp6lne zasady dotyczqcewarunk6wwykonywania

.

zawodu przewolnika drogowego i uchylaj4cymdyrektywg Rady 96l26lwE.

Informacje do.datkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
okreslenie warunk6w: zamawrujqcy nie stawia warunk6w w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: 1) Wykonawca musi posiadai doSwiadczenie polegaj
1ce na

wykonaniu co najmniej dw6ch uslug wykonywanych w spos6b ciqgly przezokres co
najmniej 6 miesigcy, polegaj4cych na codziennych dowozach uczni6w do szk6l w ramach
regularnej komunikacji - zrealizowanych w okresie ostatnich trzechlat,
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy

- w tym okresie. 2) Wykonawca

a

jeSli okres

musi dysponowai

osobami zdolnymi do wykonahiazam6wienia d, co najmniej 8 osobami na stanowisko
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kierowcy posiadaj4cymi aktualne prawo jazdy w kategorii odpowiedniej do lwiadczenra
uslug obj gtych przedmiotem zam6wieni a zgodnte z przeprsami ustawy z dnia 5 stycznra 2071
r. o kieruj4cych pojazdami.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy rcalizacji

zam6wieniawraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:
Tak

Informacje dodatkowe:

rrl.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

'

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ttst.1 ustawy Pzp

IlI.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.

5

ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYK'AZ OSWIADCZEN SKT,ADANYCH PRZEZWYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEI,NIA WARUNKTUDZIAN,U W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI
O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu
Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTNNCZEN LUB DOKUMENToW, SKT-ADANYCH PF{ZF]Z
WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLTCZryOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
USTAWY

I zl.5

PZP:

1

PKT

3

t'
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brak

ru.t

WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENTOW SKI-ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

PKT

1

1

USTAWY PZP

n.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTQPOWANIU:
1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewolnrka drogowego,2) wykaz uslug

wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych r6wnieZ wykonywanych, w
okresie ostatnich 3latprzed uplywem terminu skladania, a jeLeli okres prowadzenia

'

dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i

podmiot6w, natzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane, orazzalqczeniem dowod6w

okreslaj4cychczy"teuslugi zostaly wykonane lub s4wykonywanenalehycie,przy azym
dowodami, o kt6rych mow4 s4 referencj ebqd? inne dokumenty wystawrone przezpodmiot,
narzecz kt6rego uslugi byly wykonywane, aw przypadku Swiadczeri okresowych lub
ci4gtych s4 wykonywane, a je2eIi z uzasadnionej przyc zyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy; w
przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych nadal wykonywanych referencje b4d2 inne
dokumenty potwierdzaj4ce ich nale2yte wykonywanie powinny

byi wydane nie wczesmej niz

3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert, 3) wykaz os6b, skierowanych przez

WykonawcE do rcalizacji zam6wienia publicznego na stanowisku kierowcy wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodovvych i uprawnieri niezbgdnych do wykonania
zam6wienia publiczne go otaz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami.

rrr.5.2)

w

ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKI,ADANYCH PRZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1

PKT

2

USTAWY PZP
brak

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt rrr.3) - rrr.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
w.1) oPrs
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c
IV.

1.

1)

Tryb u dzielenia zam6wienia : P rzetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamawiaj4cy i.4d^ wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

' IV.1.4) Wymaga
sig zloLenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych

ofert katalog6w elektronicznych

lub dol4czenia do

:

Nie
Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych
katalo g6w elektronicznych

lub dol4czenia do ofert

:

Nie
Informacje dodatkowe:

IVf

.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Dopuszcza siE zlo2enie oferty wariantowej

ZLoLenre oferty wariantowej dopuszcza sig

tylko z jednoczesnym zloaeniem oferty

zasadniczeji

IV.1.6) Przewidywanaliczba wykonawc(tw,ktlrzy zostan4 zaproszeni do udzialu w
postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna ltczba wykonawcow
Maksymaln a liczb a wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6W:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakuprSw:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Pr

zew idziana mak symalna Iiczb a ucze stnik6

w umo wy ram o wej :

Informacje dodatkowe:

Zamow renre obej mui e ustanowi enie dynami c zne go

sy

stemu zakup 6w

:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgda,zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siE zloaenie ofert w
formie katalo g6w elektronicznych

:

I

Przewiduje sig pobranie ze zLozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporuqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamLczneeo systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, ktrirych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu
przedmiotu zam6wienia:

10215
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Nalezy poda6, kt6re informacje zostanq udostEpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:
Informacj e doty czqce przebie gu aukcj i elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i
na

jakie bgd4 warunki,

jakich wykonawcy beda mogli licytowai (minimalne wysokoSci postqpieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwrqzan i specyfikacji
technicznych w zakresie pol4czeri:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nte zlotyh nowych post4pien, zostanqzakwalifikowani do
nastQpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej

:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

50,00

czas podstawienia autobusu zastgpczegc +0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz? spelniai wszystkie ofeny:

Przewrdziane jest zastrzehenie ptuyu do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstEpnych
b

11
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Przewrdziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ogranrczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacie dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaf zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w,ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rczwtqzania stanowiEce podstawq do skladania ofert, jeleli zamawrajqcy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmono gram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeniahczby rozwiqzan:
Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujEce minimalne wymagania, kt6rym musz?
odpowiadad wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cychnegocjacjompoptzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia:

lnformacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna , ''
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Adres strony internetowej,nakt6rej bEdzie prowadzonahcytacjaelektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne wzqdzen informatyc zny ch:
Spos6b postgpowania w toku

licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czastrwanra'.

Wykonawc y, ktorzy me

zNo

Lyli

no

wych

po

st4pi ef , zo stanq zakwalifi

kowani do nastgpne go

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziaLu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina'.
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wyma

g

ani

a doty czqc e zab ezpre c zenta nal eZyt

eg

o wy ko nani a umo wy

:

Informacje dodaikowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zal<res, charakter zmian oraz warunki wprowadz enra zmian:
Zamawiai1cy przewiduje mozliwoSd wprowadzenrazmian d,o zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu w nastgpuj4cych przypadkach:

.l) zmianatrasy

pasazer6w na poszczeg6lnych trasach w zakresie wigkszym

przejazdu pasazer6w i iloSci

ni| I0 Yo- w przypadku

zmiany

miejsca zamieszkania uczni6w lub zmiany plac6wki do kt6rej uczgszczadziecko w obrgbie
obszaru administracyjnego Gminy Choszczno; zmianamoze

13215
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wynagrodzenia Przewofinika, z zastrzeheniem ze ceny bilet6w miesigcznych na danych liniach
nie mog4 ulegad zmianie,2) zmianatrasy przejazduwrazze zmianq wynagrodzenia wykonawcy

- w przypadku wyst4pienia

okolicznoSci niezalelnych od Przewolnika, uniemozliwiaj4cych

przejazd zv'rykLq tras4 w szczeg6lnoSci w przypadku remont6w dr6g, 3) jeSli zmrana stawki
podatku VAI bgdzie powodowaC zwrgkszenie koszt6w wykonania po stronie wykonawcy,
Zamawiajqcy dopuszczamolliwoS6 zwigkszenia wynagrodzenra o kwotg r6wn4 roLmcy w
kwocie podatku

YNf

zaplaconego przezPrzewoLnika, 4) jeSli zmranastawki VAT bgdzie

powo dowa c zmnt ej szeni e ko szt6w wykonania umowy

p

o stronie Przewoznik a, Zamaw raj Ecy

przewiduje mozliwoSi zmniejszenia wynagrodzema o kwotg stanowi4c4 r62nrc7 kwoty podatku

Vaf

Ao zaplaceniaprzezPrzewo2nika, 5) konieczno6ci dostosowania treSci umowy do

aktualnego stanu prawnego, jeAeh zgodnie z wprowadzanymr aktami prawnymi bgdzie to

konieczne; w6wczas zmranre moze ulec zakres przedmiotowym umowy,prawa i obowi4zki stron

umowy oruz W nagrodzenie

P

rzew oLnlka.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy);

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

1Y.6.2) Terrnin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu

Data: 2019

-07

-16, godzina:

10

w postgpowaniu:

:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglqdu na piln4 potrzebE udzielenia zam6wienia
(pr zetary ni

eo

gr ani

c

z ony, pr zetar g o gr

aniczony,

ne g o cj

a

cj e

z o glo szeni em)

:

Nie
Wskazai powody:

Jgzyk lub jEzyki, w jakich mog? byc sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu
> polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZriienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku
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c

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez parflstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by( przeznaczone na sfinansowanie
caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki
sluZ4ce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe

lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiaj1cy zamierzal przeznaczy(. na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie
zostaly mu pYzyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe

:

ZALACZ|{IK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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