Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050706/01 z dnia 2021-05-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przewóz uczniów niepełnosprawnych,zamieszkałych na terenie gminy Skoki, do szkół w roku
szkolnym 2021/2022 oraz zapewnienie im opieki w trakcie przewozu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skoki
1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Skoki
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572140583
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Ciastowicza 11
1.4.2.) Miejscowość: Skoki
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-085
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: (061) 8925 800
1.4.8.) Numer faksu: (061) 8925 803
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-skoki.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skoki.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050706/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-11 10:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00044352/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert
Przed zmianą:
2021-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050706/01 z dnia 2021-05-11

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) – waga kryterium 60%;2) Europejski standard emisji spalin
(E) – waga kryterium
30%.3) Czas podstawienia samochodu zastępczego (T) – waga
kryterium
10%.2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%
C = (cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto) x 60% * spośród wszystkich
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.a) Podstawą przyznania punktów w kryterium
„cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b) Cena
ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia.2) Europejski standard emisji spalin (E) – waga 30%.W
drugim kryterium ma znaczenie zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie
oddziaływania na środowisko – wykorzystanie, przy realizacji zamówienia samochodów
spełniających europejski standard emisji spalin EURO. W przedmiotowym kryterium Wykonawca
może uzyskać od 0 do 30 pkt.Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez
Wykonawcę norm emisji spalin (EURO), według następujących zasad:- za zadeklarowanie
normy emisji spalin EURO 3 lub niższej – 0 pkt.,- za zadeklarowanie normy emisji spalin EURO
4 – 5 pkt.,- za zadeklarowanie normy emisji spalin EURO 5 lub wyższej – 10 pkt.,W przypadku
nie wskazania przez Wykonawcę normy emisji spalin pojazdu Zamawiający uzna, iż pojazd ten
ma normę emisji spalin EURO 3 lub niższą, a Wykonawca otrzyma 0 pkt.3) Czas podstawienia
samochodu zastępczego (T) – waga 10%. T = (najkrótszy czas podstawienia samochodu
zastępczego* / czas podstawienia samochodu zastępczego badanej oferty) x 10% * spośród
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu3. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
Po zmianie:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) – waga kryterium 60%;2) Europejski standard emisji spalin
(E) – waga kryterium
30%.3) Czas podstawienia samochodu zastępczego (T) – waga
kryterium
10%.2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60%
C = (cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto) x 60 pkt * spośród wszystkich
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.a) Podstawą przyznania punktów w kryterium
„cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b) Cena
ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia.2) Europejski standard emisji spalin (E) – waga 30%.W
drugim kryterium ma znaczenie zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie
oddziaływania na środowisko – wykorzystanie, przy realizacji zamówienia samochodów
spełniających europejski standard emisji spalin EURO. W przedmiotowym kryterium Wykonawca
może uzyskać od 0 do 30 pkt.Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez
Wykonawcę norm emisji spalin (EURO), według następujących zasad:- za zadeklarowanie
normy emisji spalin EURO 3 lub niższej – 0 pkt.,- za zadeklarowanie normy emisji spalin EURO
4 – 5 pkt.,- za zadeklarowanie normy emisji spalin EURO 5 lub wyższej – 10 pkt.,W przypadku
nie wskazania przez Wykonawcę normy emisji spalin pojazdu Zamawiający uzna, iż pojazd ten
ma normę emisji spalin EURO 3 lub niższą, a Wykonawca otrzyma 0 pkt.3) Czas podstawienia
samochodu zastępczego (T) – waga 10%. T = (najkrótszy czas podstawienia samochodu
zastępczego* / czas podstawienia samochodu zastępczego badanej oferty) x 10 pkt * spośród
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu3. Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
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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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca
musi wykazać, że posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.);3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi
wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia, przy czym wysokość sumy gwarancyjnej winna wynosić minimum 200.000,00 zł
lub więcej.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi, polegające na
przewozie osób niepełnosprawnych, o łącznej wartości min. 300.000,00 zł brutto.Wykonawca
musi wykazać, że posiada zdolności techniczne i zawodowe: posiada lub zapewni minimum 3
samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 samochód co
najmniej dwunastoosobowy, w tym 1 do przewozu wózków inwalidzkich. Samochody te winny
być oznakowane zgodnie z przepisami, spełniać wymogi bezpieczeństwa, a także posiadać
ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków
(NWW), zapewni min. 3 osoby (min. 1 osobę na każdy samochód) posiadającą ukończony kurs
BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej i co najmniej roczne doświadczenie w pracy przy
przewozach osób niepełnosprawnych, celem pełnienia roli opiekuna uczniów
niepełnosprawnych, zapewni min. 3 osoby posiadające uprawnienia kierowcy do prowadzenia
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, tj. prawo jazdy kat. B,
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca
musi wykazać, że posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.);3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi
wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia, przy czym wysokość sumy gwarancyjnej winna wynosić minimum 200.000,00 zł
lub więcej.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi, polegające na
przewozie osób niepełnosprawnych, o łącznej wartości min. 300.000,00 zł brutto.Wykonawca
musi wykazać, że posiada zdolności techniczne i zawodowe: posiada lub zapewni minimum 3
samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 samochód co
najmniej dwunastoosobowy, w tym 1 do przewozu wózków inwalidzkich. Samochody te winny
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być oznakowane zgodnie z przepisami, spełniać wymogi bezpieczeństwa, a także posiadać
ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków
(NWW), zapewni min. 3 osoby (min. 1 osobę na każdy samochód) posiadającą ukończony kurs
BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej i co najmniej roczne doświadczenie w pracy przy
przewozach osób niepełnosprawnych, celem pełnienia roli opiekuna uczniów
niepełnosprawnych, zapewni min. 3 osoby posiadające uprawnienia kierowcy adekwatne do
prowadzenia oferowanych samochodów, spełniających min. wymagania zamawiającego
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-05-17 12:00
Po zmianie:
2021-05-20 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-05-17 12:15
Po zmianie:
2021-05-20 12:15
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