
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym

2022/2023, t.j. od 02.01.2023 do 24.06.2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANTOKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210361221

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gorzowska 59

1.4.2.) Miejscowość: Santok

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-431

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 957117119

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@santok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwsantok.biuletyninformacji.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499096

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00480841

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą: 
https://platrormazakupowa.pl/

Po zmianie: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/701693

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu.
2.O zamówienie może ubiegać się Wykonawca:
2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia na wykonywanie
krajowego transportu drogowego, tj. posiada aktualne zezwolenie lub licencję zezwalającą na wykonywanie transportu osób
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- Wykonawca musi posiadać licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm). Warunek posiadania uprawnień winien spełniać każdy z podmiotów
występujących wspólnie.
2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada
opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych, 00/100)
2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który
zrealizował lub realizuje w sposób należyty w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) usługi, polegające na przewozie
dzieci/uczniów, w tym osób niepełnosprawnych.
2) Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy:
wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować tyloma pełnosprawnymi pojazdami w razie awarii pojazdu
zasadniczego, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub posiada:
-jeden autobus przystosowany do przewozu minimum 16 osób niepełnosprawnych na miejscach siedzących i minimum 2
miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dodatkowo autobus ten:
• Posiada dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich
• Fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
• Posiada dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
• Wyposażony jest w atestowaną windę załadowczą, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego
• Atestowany dodatkowy stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu

- jeden autobus przystosowany jest do przewozu minimum 16 osób niepełnosprawnych na miejscach siedzących,
dodatkowo autobus ten:
• Fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
• Posiada dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
• Atestowany dodatkowy stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu.

Każdy z w/w autobusów jest nie starszy niż 3 lata na dzień złożenia oferty i posiada:
• Oznakowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Aktualne ubezpieczenie OC i NNW przewożonych osób i aktualny przegląd techniczny pojazdu
• Jest wyposażony w sprawną klimatyzację oraz dodatkowe ogrzewania postojowe niezależne od pracy silnika
• Wykonawca posiada ważny na dzień składania oferty Certyfikat dla systemu Zarządzania ISO 9001-2015 w zakresie
przewozu osób niepełnosprawnych lub certyfikat równoważny.

Poprzez pojęcie „certyfikat równoważny” Zamawiający rozumie, iż Wykonawca przedstawi certyfikat, który: jest analogiczny
co do zakresu z Certyfikatem dla systemu Zarządzania ISO 9001-2015 w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych, co
jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy w/w certyfikat, analogiczny
stopień poziomu kompetencji, analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego
certyfikatu. Obowiązek wykazania, iż zaproponowany przez Wykonawcę certyfikat jest równoważny do rozwiązań
wskazanych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie na zajęcia szkolne dzieci dowożonych w ramach danego kursu, a następnie
ich powrót do domów.
3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, to znaczy:
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. 2022, poz. 2201 z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów
przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany
łącznie dla wszystkich podmiotów.
Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje wraz z określoną wartością zrealizowanych usług bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
1) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu/podmiot przeprowadzający procedurę, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
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zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych bądź z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022, poz. 835 z
późn. zm.).
3) Z treści zobowiązania, o którym mowa powyżej lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
Zamawiającemu nazw i adresów podwykonawców, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po zmianie: 
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu.
2.O zamówienie może ubiegać się Wykonawca:
2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia na wykonywanie
krajowego transportu drogowego, tj. posiada aktualne zezwolenie lub licencję zezwalającą na wykonywanie transportu osób
- Wykonawca musi posiadać licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm). Warunek posiadania uprawnień winien spełniać każdy z podmiotów
występujących wspólnie.
2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada
opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych, 00/100)
2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który
zrealizował lub realizuje w sposób należyty w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) usługi, polegające na przewozie
dzieci/uczniów, w tym osób niepełnosprawnych.
2) Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy:
wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować tyloma pełnosprawnymi pojazdami w razie awarii pojazdu
zasadniczego, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub posiada:
-jeden autobus przystosowany do przewozu minimum 16 osób niepełnosprawnych na miejscach siedzących i minimum 2
miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dodatkowo autobus ten:
• Posiada dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich
• Fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
• Posiada dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
• Wyposażony jest w atestowaną windę załadowczą, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego
• Atestowany dodatkowy stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu

- jeden autobus przystosowany jest do przewozu minimum 16 osób niepełnosprawnych na miejscach siedzących,
dodatkowo autobus ten:
• Fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
• Posiada dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
• Atestowany dodatkowy stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu.

Każdy z w/w autobusów jest nie starszy niż 3 lata na dzień złożenia oferty i posiada:
• Oznakowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Aktualne ubezpieczenie OC i NNW przewożonych osób i aktualny przegląd techniczny pojazdu
• Jest wyposażony w sprawną klimatyzację oraz dodatkowe ogrzewania postojowe niezależne od pracy silnika.

Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie na zajęcia szkolne dzieci dowożonych w ramach danego kursu, a następnie
ich powrót do domów.

3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, to znaczy:
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. 2022, poz. 2201 z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów
przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany
łącznie dla wszystkich podmiotów.
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Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje wraz z określoną wartością zrealizowanych usług bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
1) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu/podmiot przeprowadzający procedurę, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych bądź z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022, poz. 835 z
późn. zm.).
3) Z treści zobowiązania, o którym mowa powyżej lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
Zamawiającemu nazw i adresów podwykonawców, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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