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Formularz
Ogłoszenie nr 500027386-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500025617-N-2017
Data: 08/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300108, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w
czasie przewozu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 do dnia 31.08.2018 r. Dowozem
objętych będzie 4 dzieci niepełnosprawnych.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci
niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z
zapewnieniem im opieki w czasie przewozu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 do dnia
31.08.2018 r. Dowozem objętych będzie 5 dzieci niepełnosprawnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie udzielane jest jako kolejne zamówienie z wolnej ręki do zamówienia
podstawowego znak sprawy ZP-52/17, umowa z Wykonawcą Markiem Samborskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GAMA
– Marek Samborski, ul. Słomińskiego 19 lok. 109, 00-195 Warszawa, została zawarta w dniu 24.08.2017 r. Wartość udzielonych zamówień z
wolnej ręki i aktualnie udzielanego zamówienia wynosi łącznie 69.865,78 zł, co stanowi 13,84% wartości zamówienia podstawowego (504.991
zł). Przedmiotem zamówienia podstawowego jak i udzielanego jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci
niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Śródmieście w Warszawie na trasie z domu do szkoły/placówki oświatowej i z
powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
2017/2018 do dnia 31.08.2018 r. Zamówienie podstawowe - znak sprawy ZP-52/17 zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego,
zamówienia z wolnej ręki były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówień z
wolnej ręki w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego tj. do kwoty 252 495,50 zł. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), który stanowi, że Zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3e052537-dc61-473f-b277-24fa277d7ffb

2017-09-12

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Strona 2 z 3

w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości
W ogłoszeniu powinno być: Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie udzielane jest jako kolejne zamówienie z wolnej ręki do zamówienia
podstawowego znak sprawy ZP-52/17, umowa z Wykonawcą Markiem Samborskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GAMA
– Marek Samborski, ul. Słomińskiego 19 lok. 109, 00-195 Warszawa, została zawarta w dniu 24.08.2017 r. Wartość udzielonych zamówień z
wolnej ręki i aktualnie udzielanego zamówienia wynosi łącznie 78.243,88 zł, co stanowi 15,49% wartości zamówienia podstawowego (504.991
zł). Przedmiotem zamówienia podstawowego jak i udzielanego jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci
niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Śródmieście w Warszawie na trasie z domu do szkoły/placówki oświatowej i z
powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
2017/2018 do dnia 31.08.2018 r. Zamówienie podstawowe - znak sprawy ZP-52/17 zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego,
zamówienia z wolnej ręki były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówień z
wolnej ręki w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego tj. do kwoty 252 495,50 zł. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), który stanowi, że Zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości
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