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Dowoz uczniów na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Choszczno w latach 2011-2014.

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Gmina Choszczno, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

Adres pocztowy:

ul. Wolności 24

Miejscowość:

Choszczno

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

Osoba do
kontaktów:

Sylwia Mazurkiewicz

E-mail:

smazurkiewicz@boss.choszczno.pl

Kod
pocztowy:

73-200

Tel.:

+48 957659385

Faks:

+48 957659385

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.bip.choszczno.pl
Adres profilu nabywcy (URL): http://www.bip.choszczno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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Dowoz uczniów na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Choszczno w latach 2011-2014.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dowoz uczniów na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy
Choszczno w latach 2011-2014.
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego transportu drogowego polegającego na
codziennym dowozie uczniów na zajęcia lekcyjne środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do sześciu
szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum na terenie miasta i gminy Choszczno w latach 2011 - 2014, z
wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.
2. Usługa będzie realizowana w ramach zakupu przez zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do korzystania z usług przewozu oferowanych przez wykonawcę.
3. .Łączna liczba uczniów dowożonych objętych biletami miesięcznymi dwustronnymi wynosi 572 osoby i jest
aktualna na dzień udzielenia zamówienia. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie w
trakcie realizacji umowy, w zależności od ilości uczniów uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy
Choszczno, których należy objąć dowozem.
4. Zakup biletów obejmuje dowożenie uczniów w granicach administracyjnych gminy Choszczno.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

60130000

Dodatkowe przedmioty

63512000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Dowoz uczniów na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Choszczno w latach 2011-2014.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_choszczno

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-081999 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
113-187331

z dnia
15/06/2011

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2011 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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Dowoz uczniów na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Choszczno w latach 2011-2014.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

SEKCJA III, warunki udziału

nie podano informacji

Warunki udziału w postępowaniu
dotyczące posiadanej wiedzy
i
doświadczenia
przez
wykonawcę:
1.
Należy
wykazać,
iż
wykonawca wykonał co najmniej
jedną
usługę
dotyczącą
przewozu osób na kwotę nie
mniejszą niż 50.000,00 zł za
miesiąc, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z
podaniem wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorów,
oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi
zostały wykonane należycie.
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Dowoz uczniów na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Choszczno w latach 2011-2014.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
2. Należy załączyć oświadczenie
wykonawcy
o
spełnianiu
warunków
w
postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

_____

_____

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
(gg:mm)
_____

(dd/mm/rrrr)
_____

(gg:mm)
_____
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Dowoz uczniów na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej do szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Choszczno w latach 2011-2014.
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
I. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę:
1. Należy wykazać, iż wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu osób na kwotę nie
mniejszą niż 50.000,00 zł za miesiąc, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie
- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Należy załączyć oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu określonych w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ
3. Należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty składa ten wykonawca, który w wykazie osób wskazał osoby lub środki finansowe, którymi będzie
dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów.
II. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki, które należy załączyć:
a. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie osoby podpisującej
nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej albo umowy spółki cywilnej);
b. dokument potwierdzający wniesienia wadium (Wykonawca dołączy kopię dowodu przelania wadium lub kopię
dokumentu wadium. Natomiast oryginał wadium dla formy innej niż gotówka tj. gwarancji lub poręczenia należy
złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą w sekretariacie.);
c. dokumenty wymagane w rozdziale VI SIWZ,
d. formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 do SIWZ,
e. wykaz urządzeń jakie posiada wykonawca – Załącznik nr 6 do SIWZ,
f. wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ,
g. oświadczenia wykonawcy - Załączniki nr 3 i 2 do SIWZ,
h. wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 4 do SIWZ,
i. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ,
j. Załącznik nr 1 do formularza oferty cenowej
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28/06/2011 (dd/mm/rrrr)

