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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rusiec, Krajowy numer identyfikacyjny 73093470800000, ul. ul. Wieluńska  35, 97-438 

Rusiec, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 6766011, e-mail anastazja.dzbik@gmina-rusiec.pl,

faks 0-43 6766290.

Adres strony internetowej (url): www.rusiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę licencją na

wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy o transporcie drogowym

(t. j. DZ.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.) oraz zezwolenie na wykonywanie regularnych

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnych obejmujące

trasy wskazane w pkt. 2, ppkt 2.2. i 2.3. niniejszej siwz

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę licencją na

wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy o transporcie drogowym

(t. j. DZ.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.) oraz zezwolenie na wykonywanie regularnych

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym lub zezwolenie na wykonywanie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/dcad8fc8-5506-4d94-81bb-699...

1 z 3 2020-06-02 18:51



regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii

regularnych obejmujące trasy wskazane w pkt. 2, ppkt 2.2. i 2.3. niniejszej siwz

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna wykazanie przez wykonawcę, że posiada minimum 1

autobus z minimalną ilością miejsc siedzących określonych w pkt 2 ppk 15. niniejszej siwz i

zamontowanymi kasami fiskalnymi we wszystkich zaproponowanych pojazdach.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że posiada

minimum 1 autobus z minimalną ilością miejsc siedzących określonych w pkt 2 ppk 15.

niniejszej siwz.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: - licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na

podstawie ustawy o transporcie drogowym (t. j. DZ.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.) oraz

zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

w ramach linii regularnych obejmujące trasy wskazane w pkt. 2, ppkt 2.2. i 2.3. niniejszej siwz;

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; - wykaz,

że posiada minimum 1 autobus z minimalną ilością miejsc siedzących określonych w pkt 2 ppk

15. niniejszej SIWZ i zamontowanymi kasami fiskalnymi we wszystkich zaproponowanych

pojazdach.

W ogłoszeniu powinno być: -licencją na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na

podstawie ustawy o transporcie drogowym (t. j. DZ.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.) oraz

zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

lub zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym

transporcie drogowym w ramach linii regularnych obejmujące trasy wskazane w pkt. 2, ppkt

2.2. i 2.3. niniejszej siwz -dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia; - wykaz, że posiada minimum 1 autobus z minimalną ilością miejsc siedzących
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określonych w pkt 2 ppk 15. niniejszej siwz.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: data: 03.06.2020, godzina 10:30

W ogłoszeniu powinno być: data: 08.06.2020, godzina 10:30
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