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Sobótka, dnia  11 sierpnia 2011 r.  
ZP.271.9.06.2011                                                                     

 
Urząd Zamówień Publicznych 

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, Ŝe w ogłoszeniu o zamówieniu – usługi, 

pod nazwą „Dowóz uczniów  w roku szkolnym 2011/2012” zamieszczonym   dniu 
25.07.2011 r. w Biuletynie  Zamówień Publicznych, Nr ogłoszenia 215136,  dokonuje się 
następujących zmian: 

1. W pkt. 5. pn „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków”  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  ust. 5.1 
ppkt.d. zmienia brzmienie na: „karoseria autobusów nie powinna nosić śladów 
wgnieceń, winna być pomalowana i nie nosić cech bylejakości” 

2. W pkt.5 pn. pn „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków” SIWZ,   w ust. 5.1 skreśla się ppkt. 5e. i w to 
miejsce wprowadza nowy zapis w brzmieniu: „wnętrza autobusów powinny być 
czyste, nie uszkodzone, sprawne techniczne (bez dziurawych podłóg, 
wypadających szyb okiennych, przeciekających dachów, niesprawnych 
wywietrzników).”. 

3. W pkt. 5, ust. 5.3. pn. „Pozostałe wymagania w stosunku do oferenta i pojazdów, 
którymi będą świadczone usługi przewozowe” SIWZ , w ppkt.a  dopisuje się do 
zdania pierwszego „ -załącznik  Nr 9a  do SIWZ”  a do zdania  drugiego dopisuje się  
„ -załącznik Nr  9b do SIWZ”. 

4. W pkt. 6. pn. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” 
SIWZ,  w cz. I. ppkt. 1) wystąpił  błąd pisarski: wpisano „..wg załącznika Nr 2 do 
SIWZ (oryginał)”,  powinno być: „ ..wg załącznika Nr 3 do SIWZ (oryginał)”. 

5. W pkt.6. pn. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” SIWZ  w cz.II.  
ppkt. 1) wystąpił błąd pisarski: wpisano „…wg wzoru na załączniku Nr 3 do SIWZ do 
(oryginał)”, powinno być  „… wg wzoru na załączniku Nr 4 do SIWZ (oryginał)”. 

6. W pkt. 8 pn. „Wymagania dotyczące wadium”  SIWZ, w zapisie dotyczącym terminu 
wniesienia wadium w pieniądzu, zmienia się termin z 12 sierpnia 2011 r.  na 18 
sierpnia 2011 r.  

7. W pkt. 10 pn. „Opis sposobu przygotowania ofert” SIWZ,  w ppkt. 1 wystąpił błąd 
pisarski:  wpisano „…załącznik Nr 2 do SIWZ”,  powinno być  „…załącznik Nr 1 do 
SIWZ”. 

8. W pkt. 10 pn. „Opis sposobu przygotowania ofert” SIWZ , ppkt 3 otrzymuje 
brzmienie: „ 3) wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
powierzy podwykonawcom (załącznik nr 10 do SIWZ); (Uwaga: w przypadku braku 
odpowiedniego skreślenia w formularzu oferty – pkt 10 załącznika  nr 1 do SIWZ – 
lub braku formularza nr 10, zamawiający przyjmuje iŜ wykonawca nie zamierza 
Ŝadnej części zamówienia powierzyć do wykonania podwykonawcom.”. 

9.  W pkt. 11 pn. „Miejsce oraz termin otwarcia składania i otwarcia  ofert” SIWZ, 
zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: wpisano „12 sierpnia 2011 r.” 
powinno być  „18 sierpnia 2011 r.”   

10. W pkt. 16 pn. „Istotne  dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
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w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach” SIWZ, w zdaniu pierwszym 
wystąpił błąd pisarski: wpisano „..załącznik nr 6 do SIWZ” powinno być 
„…załącznik Nr 7 do SIWZ”.  

11. W załączniku Nr 1 do SIWZ pn. „Oferta na zadanie dowóz uczniów do szkól w roku 
szkolnym 2011/2012” w pkt. 9 wystąpił błąd pisarski: wpisano załącznik nr 6, 
powinno być  załącznik Nr 7. 

12. Załączniki do SIWZ otrzymują brzmienie: 
          „1. Formularz oferty. 

2. Oświadczenie w spr. wystąpienia o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
przewozów specjalnych 
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 
5. Informacje o zrealizowanych zamówieniach. 
6. Potencjał kadrowy , kluczowy personel Wykonawcy. 
7. Projekt umowy. 
8. Prognozowana liczba uczniów dowoŜonych do szkół w roku szkolnym 2011/12 
9a.Oswiadczenie o przedstawieniu o dysponowaniu obiektami zaplecza technicznego 
9b. Oświadczenie o przedstawieniu umowy dającej prawo do korzystania z zaplecza 
technicznego. 
10. Podwykonawstwo w przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów w roku 
szkolnym 2011/2012.” 

  
11. Treść załączników: 
- zał. Nr 9a i 9b 
 
 

Załącznik Nr  9a  
do SIWZ Nr……….2011 

z dnia…………. 
 

OŚWIADCZENIE 
Oferent……………………………………………………………………………reprezentowany przez 

                                                      nazwa oferenta 
 

…………………………………………………………………………………………………………..
                         dane osobowe osoby upowaŜnionej do reprezentowania oferenta 
 
oświadcza,  Ŝe dysponuje obiektami zaplecza technicznego, tj. zajezdnią autobusową z odpowiednim 
wyposaŜeniem do wykonywania bieŜących napraw i kontroli,  co jest zgodne      z zapisem pkt. 5.3 
SIWZ. 

 
………………………………….. 

                (podpis i pieczątka osoby upowaŜni niej 
                                                                                                                           do reprezentowania oferenta) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 9b 
do SIWZ Nr ………2011 

z dnia…………….. 
OŚWIADCZENIE  

Oferent…………………………………………………………………..reprezentowany przez 
                                                      nazwa oferenta 

……………………………………………………………………………………………… 
                                            (dane osobowe osoby upowaŜnionej do reprezentowania oferenta) 

 
oświadcza,  Ŝe w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na jego korzyść, przedstawi 
Zamawiającemu umowę dającą mu prawo do korzystania z zaplecza technicznego, tj. 
zajezdnią autobusową z odpowiednim wyposaŜeniem do wykonywania bieŜących napraw 
i kontroli,  co jest zgodne z zapisem pkt. 5.3 SIWZ    
 
 

        …………………………………………  
                    (podpis osoby upowaŜnionej 

                                                                                                   do reprezentowania oferenta)   
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Załącznik nr 10 
Do SIWZ nr ………../11 

z dnia………………. 
 

PODWYKONAWSTWO 

w przetargu nieograniczonym na „Dowóz  uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/12” 

 

Usługi, które będą zlecone podwykonawcom 
Procentowy udział wartości 

usług zlecanych 
podwykonawcom 

(............) (............) 

(............) (............) 

(............) (............) 

% robót przewidzianych do zlecenia podwykonawcom (............) 
 

 
 
 
 
 


