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Data: 17/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 670223451, ul. ul. Jana Kilińskiego  30,

26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)3620283, e-mail bzp@umradom.pl,

faks (48)3620289.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.radom.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1)

dysponuje narzędziami lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi

zasobami, tj. dysponuje minimum 3 komfortowymi, klimatyzowanymi autokarami/busami,

wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 r., przystosowanymi do przewozu młodzieży

szkolnej, spełniającymi wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych technicznie, posiadających

aktualne ubezpieczenie OC i NNW. Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych, który będzie

wymagany od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej ma zawierać dokładną listę
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wraz z opisem narzędzi, urządzeń technicznych (tj. opis parametrów technicznych pojazdów –

marka i model pojazdu, rok produkcji, numer rejestracyjny). 2) dysponuje osobami,

skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami, tj.: • minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora

wycieczek, posiadającą doświadczenie w organizacji minimum 3 obozów

naukowych/wyjazdów edukacyjnoszkoleniowych*, wykonującą następujące czynności:

pozostawanie w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego i pilotem w

kwestiach dotyczących organizacji wycieczek, a w czasie ich trwania zapewnienie sprawnego,

zgodnego z programem przebiegu obozu naukowego, • minimum 2 wykwalifikowanymi

kierowcami, posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz

spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o

ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U.

2016, poz. 1907 z późn. zm.), wykonującymi następujące czynności: prowadzenie

autokarów/busów przewożących uczestników obozu naukowego. Wykaz osób, który będzie

wymagany od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, w przypadku

koordynatora wycieczek ma wskazywać faktycznie posiadane doświadczenie w organizacji

obozów naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych (minimum 3 obozów

naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych), a w przypadku kierowców rodzaj

posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uprawnień. *Zamawiający jako obóz

naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd zorganizowany dla grupy min.

czternastoosobowej dzieci/młodzieży w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni

zorganizowany w odległości minimum 100 km od miejsca wyjazdu

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli

wykaże, że: 1) dysponuje narzędziami lub urządzeniami technicznymi dostępnymi

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi zasobami, tj. dysponuje minimum 2 komfortowymi, klimatyzowanymi

autokarami/busami, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 r., przystosowanymi do

przewozu młodzieży szkolnej, spełniającymi wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych

technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NNW. Wykaz narzędzi lub urządzeń
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technicznych, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została oceniona

najwyżej ma zawierać dokładną listę wraz z opisem narzędzi, urządzeń technicznych (tj.

opis parametrów technicznych pojazdów – marka i model pojazdu, rok produkcji, numer

rejestracyjny). 2) dysponuje osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: • minimum

1 osobą pełniącą funkcję koordynatora wycieczek, posiadającą doświadczenie w organizacji

minimum 2 obozów naukowych/wyjazdów edukacyjnoszkoleniowych*, wykonującą

następujące czynności: pozostawanie w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez

Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących organizacji wycieczek, a w czasie ich

trwania zapewnienie sprawnego, zgodnego z programem przebiegu obozu naukowego, •

minimum 2 wykwalifikowanymi kierowcami, posiadającymi stosowne uprawnienia do

kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniającymi wymagania określone w przepisach

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907 z późn. zm.),

wykonującymi następujące czynności: prowadzenie autokarów/busów przewożących

uczestników obozu naukowego. Wykaz osób, który będzie wymagany od Wykonawcy,

którego oferta została oceniona najwyżej, w przypadku koordynatora wycieczek ma

wskazywać faktycznie posiadane doświadczenie w organizacji obozów

naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych (minimum 2 obozów

naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych), a w przypadku kierowców rodzaj

posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uprawnień. *Zamawiający jako obóz

naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd zorganizowany dla grupy min.

czternastoosobowej dzieci/młodzieży w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni

zorganizowany w odległości minimum 100 km od miejsca wyjazdu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2018-04-27, godzina: 10:00,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/24109d59-7856-4e82-a35c-9b8...

3 z 4 24.04.2018 15:07



W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-02, godzina: 10:00,
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