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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w sytuacji, gdy 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje: co 

najmniej dwie usługi, polegające na przewozie dzieci i młodzieży w komunikacji regularnej 

dowozu uczniów do szkół, przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości nie niższej niż 

100 000 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający wymaga, aby warunek został spełniony samodzielnie przez 

minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie, tzn. co najmniej jeden 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w 

powyższym zakresie lub łącznie obaj Wykonawcy wykażą się doświadczeniem w zakresie 

posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie co najmniej jednej usługi spełniającej 

powyższe warunki (łącznie 2 usługi). W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada 

wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. W 

przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunku 

udziału w postępowaniu zawierają informacje wyrażone w innych walutach niż określono to 

w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 

ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, 

Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP 

przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym: Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie minimum: co najmniej 7 

autobusów posiadających co najmniej 39 miejsc siedzących , w tym 4 autobusów z liczbą 

miejsc siedzących powyżej 45 w wieku nie starszym niż 17 lat (rok produkcji nie starszy niż 

2001). Wykazując spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

Wykonawca nie wlicza stanowiących przedmiot dzierżawy samochodów marki AUTOSAN 



TYP H9 oraz AUTOSAN TYP H9-21. Wszystkie pojazdy muszą być w dobrym stanie 

technicznym, potwierdzone stosownymi przeglądami technicznymi, objęte ważnym 

ubezpieczeniem komunikacyjnym. Pojazdy zgłoszone przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia mają być przystosowane do przewozu młodzieży szkolnej, spełniające wszystkie 

wymogi bezpieczeństwa i kodeksu ruchu drogowego. Wykonawca usługi ma obowiązek 

zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy, a w przypadku 

awarii środka transportu Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby 

nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby 

przewożonych uczniów. 3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: minimum 4 osobami posiadającymi 

uprawnienia do przewozu osób pojazdami autobusowymi w transporcie krajowym, 

świadectwa kwalifikacji zawodowej, świadectwa potwierdzające brak przeciwwskazań 

zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami i szkolenia okresowe. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w sytuacji, gdy 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje: co 

najmniej dwie usługi, polegające na przewozie dzieci i młodzieży w komunikacji regularnej 

dowozu uczniów do szkół, przez okres co najmniej 10 miesięcy, o wartości nie niższej niż 

100 000 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający wymaga, aby warunek został spełniony samodzielnie przez 

minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie, tzn. co najmniej jeden 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w 

powyższym zakresie lub łącznie obaj Wykonawcy wykażą się doświadczeniem w zakresie 

posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie co najmniej jednej usługi spełniającej 

powyższe warunki (łącznie 2 usługi). W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada 

wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. W 

przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunku 

udziału w postępowaniu zawierają informacje wyrażone w innych walutach niż określono to 

w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 

ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, 

Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP 

przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym: Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie minimum: co najmniej 7 

autobusów posiadających co najmniej 39 miejsc siedzących , w tym 4 autobusów z liczbą 

miejsc siedzących powyżej 45 w wieku nie starszym niż 17 lat (rok produkcji nie starszy niż 

2003). Wykazując spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

Wykonawca nie wlicza stanowiących przedmiot dzierżawy samochodów marki AUTOSAN 

TYP H9 oraz AUTOSAN TYP H9-21. Wszystkie pojazdy muszą być w dobrym stanie 

technicznym, potwierdzone stosownymi przeglądami technicznymi, objęte ważnym 

ubezpieczeniem komunikacyjnym. Pojazdy zgłoszone przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia mają być przystosowane do przewozu młodzieży szkolnej, spełniające wszystkie 



wymogi bezpieczeństwa i kodeksu ruchu drogowego. Wykonawca usługi ma obowiązek 

zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy, a w przypadku 

awarii środka transportu Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby 

nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby 

przewożonych uczniów. 3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: minimum 4 osobami posiadającymi 

uprawnienia do przewozu osób pojazdami autobusowymi w transporcie krajowym, 

świadectwa kwalifikacji zawodowej, świadectwa potwierdzające brak przeciwwskazań 

zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami i szkolenia okresowe. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: 1. Wzór umowy na świadczenie usług dowozu uczniów stanowi 

Załącznik nr 10 do SIWZ. Wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2. Zapisy wskazane we wzorze 

umowy zostaną dostosowane do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokona uzupełnienia zapisów wzoru 

umowy we wskazanych w niej miejscach stosownie do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Do umów w sprawach 

zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

5. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy 

jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 7. Umowa podlega unieważnieniu w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 8. Zakres zmian w umowie umowy o świadczenie usług dowozu uczniów 

określa §8 wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ, tj.: zmiany umowy 

dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany zakresu usługi, 2) zmiany ceny 

usługi, 3) zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem umowy, 4) zmiany 

tytułu prawnego do prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Zaoferowana cena biletu 

miesięcznego brutto, stanowiąca podstawę do wyliczenia całkowitej wartości zobowiązania 

nie wzrośnie w roku szkolnym 2018/2019. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

od towarów i usług (VAT) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za każdym razem ustalana 

będzie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury (powstania obowiązku podatkowego). Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie 

aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych 

zmian, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących 

następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy, 



Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia z powodu: 1) uzasadnionych zmian, 

których nie można było wcześniej przewidzieć; 2) z powodu okoliczności siły wyższej. 

Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie ceny, jest dopuszczalna w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający może dokonać zmian postanowień 

umowy w zakresie zmiany organizacji i tras dowozu lub ilości wykonywanych kursów w 

sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów. 

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu, 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zwiększenie się liczby uczniów w trakcie roku 

szkolnego na poszczególnych trasach o 1-2 uczniów lub liczby opiekunów szkolnych o 1-2 

opiekunów nie wymagające zmiany pojazdu dowożącego nie wpłynie na zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana liczby uczniów w trakcie roku szkolnego na 

poszczególnych trasach, powodująca konieczność zmiany środka transportu wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 9. Zakres zmian w umowie umowy dzierżawy - 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie dzierżawy, której wzór stanowi 

Załącznik nr 12: 10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem postanowień powyżej 

podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 11. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić 

warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie 

z postanowieniami powyżej obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wzór umowy na świadczenie usług dowozu uczniów stanowi 

Załącznik nr 10 do SIWZ. Wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2. Zapisy wskazane we wzorze 

umowy zostaną dostosowane do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokona uzupełnienia zapisów wzoru 

umowy we wskazanych w niej miejscach stosownie do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Do umów w sprawach 

zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

5. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy 

jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 7. Umowa podlega unieważnieniu w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 8. Zakres zmian w umowie umowy o świadczenie usług dowozu uczniów 

określa §8 wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ, tj.: zmiany umowy 

dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany zakresu usługi, 2) zmiany ceny 

usługi, 3) zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem umowy, 4) zmiany 

tytułu prawnego do prowadzenia działalności przez Wykonawcę. Zaoferowana cena biletu 

miesięcznego brutto, stanowiąca podstawę do wyliczenia całkowitej wartości zobowiązania 

nie wzrośnie w roku szkolnym 2020/2021. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

od towarów i usług (VAT) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za każdym razem ustalana 

będzie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury (powstania obowiązku podatkowego). Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w 



stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie 

aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych 

zmian, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących 

następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy, 

Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia z powodu: 1) uzasadnionych zmian, 

których nie można było wcześniej przewidzieć; 2) z powodu okoliczności siły wyższej. 

Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie ceny, jest dopuszczalna w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający może dokonać zmian postanowień 

umowy w zakresie zmiany organizacji i tras dowozu lub ilości wykonywanych kursów w 

sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów. 

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu, 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zwiększenie się liczby uczniów w trakcie roku 

szkolnego na poszczególnych trasach o 1-2 uczniów nie wymagające zmiany pojazdu 

dowożącego wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana liczby uczniów w 

trakcie roku szkolnego na poszczególnych trasach, powodująca konieczność zmiany środka 

transportu wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 9. Zakres zmian w umowie umowy 

dzierżawy - Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie dzierżawy, której wzór 

stanowi Załącznik nr 11: 10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem postanowień 

powyżej podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 11. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić 

warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie 

z postanowieniami powyżej obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia. 
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