
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 341946-2013 z dnia 2013-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubrza

Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013 Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie usług przewożenia dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubrza

umożliwiających...

Termin składania ofert: 2013-08-30

Numer ogłoszenia: 343520 - 2013; data zamieszczenia : 26.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  341946 - 2013 data 23.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 77 407 46 50, fax. 77 407 46 51.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3).

W ogłoszeniu jest:  Potencjał techniczny Wykonawca powinien posiadać pojazdy do wykonania zamówienia

w ilości: autobus 3 szt. O minimalnej liczbie miejsc siedzących 49. Pojazdy winny posiadać ważne na dzień

składania ofert pakiet ubezpieczeń OC i NNW dla każdego z pojazdów. Pojazdy przeznaczone do realizacji

zamówienia nie mogą być starsze niż 10 lat. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do

wykonania zamówienia podlegają sumowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

W ogłoszeniu powinno by ć: Potencjał techniczny Wykonawca powinien posiadać pojazdy do wykonania

zamówienia w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia o minimalnej liczbie miejsc siedzących

49. Pojazdy winny posiadać ważne na dzień składania ofert pakiet ubezpieczeń OC i NNW dla każdego z

pojazdów. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają

sumowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca

spełnił.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli

wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4 kierowcami autobusów z uprawnieniami tzn. musi

dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1, ważnymi badaniami lekarskimi,

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.

zm.) i z min. 1 rocznym doświadczeniem w zakresie przewozu osób. W przypadku podmiotów działających

wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu. Z treści załączonych dokumentów
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musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

W ogłoszeniu powinno by ć: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunek zostanie uznany za

spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje liczbą kierowców autobusów niezbędną do realizacji

przedmiotu zamówienia z uprawnieniami tzn. musi dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy

kategorii D lub D1, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) i z min. 1 rocznym doświadczeniem w zakresie

przewozu osób. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia

podlegają sumowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek

Wykonawca spełnił.
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